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 המדקה

 סוטול ישמתשמל םיחמומה תואנדסל יעבט ךשמהכ יתבשחמב דלונ הזה רפסה

 רמוח לכ תא ללוכה סרוק חותיפל יתוא הכילוה תואנדסב הארוהה .יתחתיפש

 אוה יעבט קר ךכיפל .הז רפס תביתכל יתוא הליבוה סרוקה תנכהו תואנדסה

 .רפסל אובמה ירבד םג ויהי סרנקל אובמה ירבדש

 :ואו םיקיתו סוטול ישמתשמל דעונ ,סרוקהו םיחמומה תואנדס ומכ ,רפסה
 יכרד תונקהל ינוצרב .סוטולה תלעפהב "םיטנטפ" רשאמ רתוי וב תתל הסנמ

 תופסונ תויורשפא תולגל ,הגרדמ רובעל סוטולה שמתשמל ורזעיש הבישח
 ןויליגה תולובגל רבעמ לא +ורפל ותרזעב רשפא דציכ דחוימבו סוטולב

 .ולוכ קסידה תא "ןויליגה לא בואשל" ומכו וילגרסו

 חותיפל יזכרמה ףחדה היה םימדקתמ סוטול ישמתשמ םע ףטושה רשקה
 םישמתשמ ןיב האלמו החותפ עדי תפלחה יכ יל רבתסה .וללה תואנדסה

 :תוא הררחיש וז הבשחמ .םיפתתשמה לכל תישיא האנהו תידדה תלעות הבינמ
 תביתכל יתעגהשמו ."ימצעל תודוסה לכ תא רומשל" תיעבטה היטנהמ
 .דמלמ רשאמ תוחפ אל דמול יתאצמנ ,רפסהו תואנדסה

 ונלוכש יל הארנו ההובג םוכחית תמרב סוטול ישמתשמ לש םישרמ רפסמ שי

 שמתשמה תמרב תישיא-ןיב טעמכ תרושקתל ךרד אצמת םא ,םירכשנ אצנ

 .םדקתמה

 :תמדקומ האירק

 .2.2 הסריג ,סוטול תנכות לש ₪8תוטא1-ה תא בטיה ריכ* ארוקהש +למומ
 תלעותה אולמ תא קיפהל לכו: ךכ .ורקמ תביתכב םדקומ ןויסינ ול היהיו
 .הז רפסב דומילה ןמ

 ןה .סוטול לש 2.2 הסריג לע תוססובמ רפסב תוגצומה תואמגודה לכ
 רתו* תוהובג תואסריגלו (םימיוסמ םייונישב) 2.01 הסריגל םג תומיאתמ
 .סוטול לש

 ימהרבא ןר



 סוטול ןויליג תלעפהב תיכיטרגטניא הכישח

 תויעבל םיסחייתמ םה .הדיפקב ורחבנ הז סרוקב םידמלנה םיאשונה

 םיעדומ ויה אל םיברש ,תונורתפ תגצה ךות םיבר םישמתשמ ינפב תודמועה

 .םדוק םהל

 תועצמאב רמולכ ,"ינויליג ךות"ה רושימב ללכ ךרדב תישענ סוטול תלעפה

 ןיב"ש םלועב ןויליגב הדובעה תדקמתמ םיברל .דרפנו דיחי ,יאמצע בוק
 רשק תרשפאמ סוטול תנכותש הדבועהמ תוקתנתה ךות "ךסמה לעש םילגרסה

 ותועמשמ ןויליגב םדקתמ שומיש .קסידבש קנעה עדימה בחרמ םע ימניד

 .בשחמה בחרמ - ולש ישיאה בושחימה תביבס לכב שמתשמה לש האלמ הטילש

 השורד סוטול ןויליג לש תוקופתה רוצייב הרקבהו הטילשה תא לעיל ידכ

 ינויליג ךותה רושימה -  וללה םירושימה ינשב תיביטרגטניא הבישח

 .יבחרמה רושימהו

 1ח%28-/806ע0 םיארוק ונחנא ינויליג ךותה רושימב תיביטרגטניאה הבישחל

 לכ לש היצרגטניא יד* לע ןויליגב תיטמוטוא הטילשל הכילומ איה ןכש

 ונחנא יבחרמה רושימב תיביטרגטניאה הבישחל .וב םירושקה םיביכרמה

 - ול רבעמ לא ןויליגה ךותמ הכילומ איהש םושמ ,6%8-1143620 םיארוק

 .בשחמה בחרמ לכב הטילשל

 תמקהב ,1ת%ע8-886עס -ו| 116%8-806ע0 ,ולא תונורקע ינש בלשנ ונא

 םיאשונ לש בר רחבמב המצוע יבר םימושיי לבקנ ךכ .סוטול ימושיי

 ןויליגב ןומטה לכ לש יברימ לוצינ ךות ,תוקופת לש בחר ןווגמבו

 .לנורטקלאה

 14 1846 ימהרבא ןר לש חותיפ םה 1ת%ע8-8620 -ו 16%8-/1301יס

 .ארוקל ןולאשו סרוקה יאשונ לש טוריפ אצמת רפסה ףוסב



 1 קרפ

 הדובעה תביבס לוהינ

 תיביטרגטניא הבישח 31

 ,ולש םילגרסה הנבמ וניניעל עיפומ ךסמה לא "הלוע" סוטול ןויליגשכ
 לש הנוילעה תילאמשה הניפב יכנאה לגרסה ןיבל ןוילעה לגרסה ןיב שגפמה

 םירבדה לכ לא הבשחמה תאו ןיעה תא תדקממ תאזה הנומתה .קנע תצירטמ
 המ לכש ךכל םיעדומ ונחנא ןמזה ותואב .ןויליגב עצבל רשפאש םיברה

 םשב ההוזמה איהש לכ תבותכב קסידב ךכ רחא רומשנ תאזה הצירטמב עצבנש
 דחוימב רישע םלוע ."רוגס םלוע" ונרצי .שא1 תמויסבו םיוות הנומש ןב

 ידכב .בשחמב הטילשלו םימושי: תריציל עיצמ אוהש תויצפואה ןווגמב
 תדחוימ הבישח ךרדל םיקקזנ ונא ולא תויורשפאמ תלעותה ברימ תא קיפהל

 .תויצקנופו תודוקפ לש ףסואמ לידבהל ,הפש לש תועמשמ סוטולל הנקמה

 ןיב םירשקה לש תמיוסמ תויקוחמו תוירלודומ תודיחימ תבכרומ הפש

 תודיח*י ןתואו ,ולשמ תועמשמ ול שי תודיח* לש בוליש לכ .וללה תודיחיה

 תודוקפ 500-מ הלעמל שי סוטולב .הנוש תועמשמ הנלבקת הנוש בולישב

 לכ .ורקמ תודוקפ תורשעו 68 תויצקנופ תורשע ,(ם6תט ססמםמ8ת65) טירפת

 תורחאה תודיחיהמ תחא לכ םע טעמכ בלשל רשפא וללה תודיחיה תואממ תחא

 רמול רשפא .הנוש תועמשמ םהמ דחא לכל רשא םיפוריצ רופס ןיא לבקלו

 ףוריצ לכו ,הלמ איה וללה תודיחיה תואממ הדיח* לכש ,תירופטמ הרוצב

 םירוביחו תואקסיפ ,םיטפשמל םילמה יפוריצ רשאכו .טפשמ אוה םילמ

 ךרעמ לבקנ וז ךרדב .הפש ונל שי - תמיוסמ תויקוח לע םירמוש םימלש

 םשב הנכמ ינא הז  ךרעמ  .םיירלודומ םיביכרמ לש | יביטרגטניא

 .1ת<28-[80נ0

 תרבעומה תועמשמה איה טפשמ לש ותקופת .תוקופת םירצו* םיטפשמ

 הקופת .ולשמ הקופת 1ם628-א86ע0 טפשמל םג .ורבח לא רבודהמ ותועצמאב

 אלש ךא ,הנוש הרוצב בשחמה ביגמ טפשמ לכל .טפשמל בשחמה תבוגת איה וז

 טפשמ לכל ,רמולכ .ךרד התואב טפשמ ותואל בשחמה ביגי דימת ,םדא ינבכ
 .דבלב תחא הקופת שי 1ת%28-/80620

 םיבשחמו םישנא ןיב תרושקת .הביתכו רוביד תללוכ םישנא ןיב תרושקת
 - תומיוסמ תורגסמל הפשה תא תצלאמ הביתכה .דבלב הביתכ תועצמאב הניה
 םג הביתכל .םיפסונ םינוש םירזבאו תוצבשמ ,תורוש ,ןורפיע | ,ריינ
 .תועמשמה ברימ ול היהתש ךכ ,בתכנה תא ןגראל ודעונש םידחוימ םיקוח
 הפשל תיברימ תועמשמ תונקהל ידכו ןויליגה אוה הדובעה חטש ,סוטולב
 דחא אוה הז הנבמ .אוהש לכ הנבמב ותוא ןגראל ךירצ וב תבתכנה



 אלו הבותכ הפש וז ןכש ,1ת6ע8-א8סעס-ה תפש לש םיירלודומה םיביכרמה
 .תרבודמ הפש

 הב םישמתשמו בשחמל םדאה ןיב תרושקתל רישכמ איה 1ת6ע8-880ע0-ה תפש
 נאש םלוע ,םילגרסה ןיב "רוגס םלוע" ותוא .סוטול ןויליגב הביתכל
 יניב תרושקתה לע הבישחב "ינויל'ג ךותה דמימה" חנומב וילא סחייתמ
 הנומט "בשחמה ןיבל יניב תרושקת" טפשמה תוהמבש אלא .בשחמה ןיבל
 .ןויליגל רבעמ לא ,הזה רוגסה םלועל רבעמ לא הצירפ - הבר תועמשמ

 ותלוכ*: ידי לע סקר  לבגומה קנע הדובע בחרמ אצמנ ןויל'גל רבעמ

 תנסחאל שמשמה דחוימ גוסמ בחרמ אוה קסידה .םדאה לש תיגולונכטה

 לש ינכמ-יסיפה ולדוגב הנתומ אל הזה הנסחאה בחרמ לש ולדוג .םינותנ
 הלוכ* עגרה ותוא לש היגולונכטהש םינותנה תומכב אלא ,קסידה חטשמ

 רשפא הלאשהב .םויל םוימ הלדגו תכלוה וז תומכו ,הכיס לש השארב רומשל

 ללחה םג ךכ ,יפוסניא אוה ףראה רודכל ביבסמש ללחהש םשכ יכ ,רמול

 אוה ןיעל הארנה לובגהו יפוס ןיא אוה "ןויליגל ביבסמ"ו בשחמה ךותבש
 סיסב תויהל סוטולה ןויליג לוכ* ךכ .ןמזה ותוא לש היגולונכטה רצות

 דמימה" חנומב וילא סחייתא רשא ,קסידה לש הזה לודגה חפנב הטילשל
 ינויל'ג ךותה דמימה ןיב רשגה תא המיקמה הבישחה ךרד תא ."יבחרמה

 .16%8-718620 םשב הנכא יבחרמה דמימה ןיבל

 עובקל רשפא הפמ שישמו בחרמב הטילשל המידקמ השירד איה יופימ
 םתבותכש םיצבק .%8620-6%8 תפמב ותבותכ אוה +צבוקה םש ,יבגל .תובותכ
 יתשיפתה בחרמב תדחוימ "הנוכש"ב םיאצמנ שא1  תמויסה תא תלבקמ
 וללה םיצבקה תא דחיימה ."סוטולה תנוכש" ,קסידה לש (ילאוטפסנוק)

 "םיסלכואמ"ה ביבסמ םיבחרנ םירוזיא שי .םהלש הנבמה אוה םירחאמ
 תולבוקמה תונכותה בור .850611 הנבמ לשמל ומכ ,הנוש הנבמ ילעב םיצבקב
 .":קנ" 45611 בוק אציילו אבייל תולגוסמ קושב

 תוזורחמב הברה ותלוכ* אוה םיבר יניעמ יובח רתונש סוטולה לש דחא וןפ
 ,ולש 5%6ע1תַא תויצקנופמ תעבונ וז תלוכי .45011 יצבוקב הטילשבו טסקט
 טירפתה תודוקפ תועצמאב םימלש 85011 יצבוקב טולשל תלוכיה ומ
 ורקמה תודוקפ תועצמאב קסידב םידדוב םיוותבו תומושרב ותטילשמו
 תוליעפ לש האלמ היצמוטוא רשפאל ותלוכ* אוה ףסונ ןפ .תונושה

 ןמז ךכ רחא תכסוח רשאו תורופס תוקדב הרידגהל ןתינ רשא ,תירוזחמ
 תועצמאב תלבגומ יתלב טעמכ הטילש תלוכ* הניה  האצותה .תויועטו
 תלוכיה איה וז הטילש לש יאוולה רצות .קסידבש 45011 יצבוקב ןויליגה
 התרבחל תחאמ םינות) תרבעה ידי לע "תונכש" תונכות ןיב תרושקת לוהינל
 ןויל'ג ךרד "םירבוע" וללה םינותנה רשאכ ,םידוביע עוציב ידכ ךות
 .סוטול

 ןורקיעו ₪6%8-/86ע0-ה |ןורקיע ,וללה תונורקעה ינש תא םיבלשמשכ

 םהל ויהיש םימושיי םילבקמ ,סוטול ימושיי תמקהב | ,1ת%28-/788020-ה

 :תואבה תונוכתה

 ."םכח"ו טושפ היה* םושייה .1

 תודוקפ לש רתויב ןטק רפסמב תולטמ לש בר רפסמ עצבי םושייה .2

 .ורקמ
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 ךרד -  סוטולל רבעמש בשחמה בחרמב הטילש רשפא* םושייה 3

 .סוטולה

 :רשפאמ ירלודומה הנבמה .4

 תונויליג ןיבו ןויל'גה ךותב םיבר םיביכרמב רזוח שומיש .1
 .םינוש

 .םושייה יביכרמ ןיב םיפוריצ לש רתויב בר רפסמ .
 .םושייב םייוניש תסנכהב הבר תוליעי

 .תויועט לש לקו ריהמ רותיא .

 תת = ש א .ורקמ ךותב תויצקנופ בוליש .

 םיאשונה .יתחתיפש סוטול ישמתשמל םיחמומה תואנדס לע ססובמ הז רפס

 םישמתשמ ינפב םויה תודמועה תויעב לולכמ םיפיקמ םהו הדיפקב ורחבנ

 תו*ורשפא חותפל היושע ולא תויעבב לופיטל תיביטרגטניא הבישח .םיבר

 .םדוק םהל םיעדומ ויה אלש תונורתפל תופסונ תובר

 ןורכיזה יופימ .2

 ךכו תיב תמקהב ךכ .תיתשת תנכהו ןונכת תשרוד בכרומ הנבמ לש המקה לכ

 יןצר סוטולב תוקופת רצייל םישגינש ינפל ,ןכל .סוטול םושיי תמקהב

 טבמ תודוקנמ הזכ יופימל תשגל רשפא .קסידה לש םידקמ יופימ עצבל

 לש תיביטרגטניא תוליעפל החונ תיתשת הניכמ ןאכ תצלמומה ךרדה .תונוש

0 68-186 116 

 תוקהבומ תונוכת םהמ דחא לכלש םימושיי תמישר תנכהב ליחתמ הז יופימ

 ,לשמל .םירחאמ ותוא תולידבמה

 .05 יצבוק .

 .(ש<1 יצבוק ילב) סוטול לש הלעפה יצבוק .
 .205 ךסמב ₪6ם-כ הלעפהל 586 יצבוק

 .סוטול ימושיי לכל תוריש םיקפסמה שא1 יצבוק .

 .סוטול ימושייל ישאר ךרעמ .
 .1 אנדס תלעפהל סוטול םושייל הביבס .1
 .2 אנדס תלעפהל סוטול םושייל הביבס .2

 .ם אנדס תלעפהל סוטול םושייל הביבס ם
 .886118מ לשמל ,תוריש תנכות לש הלעפה יצבוק .6
 .םילילמתה דבעמ לש הלעפה יצבוק 7
 .םילילמתה דבעמב בתכנש לילמת יצבוק 8
9 
0 

 שום ₪ א =

 .תינופלט תרושקת לש הלעפה יצבוק

 .תינופלט תרושקתב ולבקתנש םיצבק .1

 "הפמ"ה .(אסמסעע-א8ס) ןורכיזה תפמ לע "תוהז" הצקנ הלאמ דחא לכל
 תנת*ינ וז תיתשתש רוכזל שי .קסידה לש תינוגראה תיתשתה היהת תאזה
 םיכרצה יפל הפמה לע "תויוה" לש לוטיבו תופסוה ידי לע יונישל
 .שמתשמו שמתשמ לכ לש םינתשמה

1 



 .כ05 ךסמב (טירפת) ₪6תש לע םילמ המכ דחיינ ,תאזכ הפמ םיגדאש ינפל

 ,לשמל .ולשמ הלעפה להונ שי םושיי לכל

 123\08 ...[280;808נ08 סוטולה תלעפהל
13 

 06\שש .... םילילמתה דבעמ תלעפהלו
 שמ

 לש הלעפה להונ ליכמ םהמ דחא לכש 586 יצבוק רפסמ ןיכהל דואמ לק

 םיצבקה לכ תא .אוהש לכ רפסמ אוה ם רשאכ ת.מ8% ומש רשאו דחא םושיי

 םשב ארקנש םכותמ דחא צבוק .אסתט תארקנה תחא הציחמב זכרנ וללה

 םימושייה תמישר תא הארמה םיניינע ןכות ךסמה לע ןירקי אסתט .%

 קר ןאכמ .םהירפסמ תאו ןורכיזה תפמב תרדגומ תוהז םהל שיש םיישארה
 תונכות ךרד אלש ,בשחמל הסינכה לש החונ היצמוטוא לא ךילומ דחא דעצ
 ."תימצע תרצות" אלא ,רזע

 :2₪6506א66.28% <%בוקב תואבה תורושה תא ךכ םיפיסומ

 קפסם = 6;205\:6;\:6:\(סתו ; ... \בוקה תליחתב אוהש לכ םוקמב
 ספסמסס = %

 06\ 2... היהת הנורחאה ינפלש הרושה
 א6תוג ... היהת הז צבוקב הנורחאה הרושהו

 דחא לכב תונורחאה תורושה יתש הנייהת ולאה תונורחאה תורושה יתש
 .םיניינעה ןכות לש 08% יצבוקמ

 :הזה להונה לש הקופתה

 6:\> :םע יטרפה םיניינעה ןכות ךסמ עיפומ בשחמה תחיתפ רחאל .1

 .ול ךיישה םושייה לעפומ םיניינעה ןכותמ רפסמ תשקה רחאל .2

 ןמיס תאו םינלנעה ןכות ךסמ תא הריזחמ םושיי לכמ האיצי 3
 6:\> :סעסמק<-ה

 .תאזכ תיתשתל ןורכיז תפמ לש יללכ טבמ הארנ הבה ,וישכע
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 קהסת = 6;205\:0;\:6:\אסםט;

 דבלב סוטול לש הלעפה יצבוק

 5 דבלב 205 יצבוק

 ......''.י'.'+ 209-מ הלעפהל 86 יצבוק קר

 7. . סוטולה לש לדחמה תרירב

 ... סוטול *מושי*י ךרעמ

 . דבלב 45011-ב םינותנ

 .. דבלב 45011-ב םינותנ

 ו 123227 (אא1 יצבוק ילב)

 עס " לש 0

 ות .....:.:.יי.*

1 .5620106 

 תת ל % יג

 : 5 95 1 -ד--

 כ

 < -- ₪5 5 תה6ה1 ל

 סוטול םושייל הביבס 08582 25:00 -
 5 אנדס תלעפהל

10 

 < ₪5 5 .... םושייה תלעפהל ₪10-ו ₪1 ךרעמ

 116611 8ת

 א

1 

2 

1 

38 



 /וז םוקמב סוטולב םיניינע ןכות .3

 ןיבש רשקב ןושארה ךבדנה תא הנבנ ןורכיזה תפמ תא ןוחבל ךישמנש ינפל
 /99 םוקמב םיניינע ןכות :ולוכ קסידה ןיבל סוטול

 .שא1 ןויליגב םיניינע ןכות ךסמ ,אמגודל ,הארנ ךכ

 1ת%ע8-א8סעס תפמ

 02-631768 ןופלט 91042 םילשורי 8305 .ד.ת 1406 ימהרבא ןר 1990 (ס)

 םיחמומ תואנדס תואגדסה תמוצ

 סוטול ישמתשמל 7
 41 אנדס

,2 

 שאת =

7 

 םיטירפתו םיצבק ןוגרא

 סוטול ןויליגו 45011 יצבוק

 טירפת י"ע ןויליגה תלעפה .

 ₪אפסעס 11סע8עַצ ךותמ תוריש .

 45011 תומושר לע ורקמב הטילש

 ורקמו תודוקפ ,תויצקנופ :1 - ןונער

 עדימ תחטבאו םיצבק לוהינ

 סוטול ישמתשמל לוגע ןחלוש

 ןורכיזה יופימל האיצי
 (205) הלעפהה תכרעמל
 שדח סוטול ןויליגל
 סוטולמ

 :רבסה

 .ןמסה םוקימ תא םינמסמ םיינוסכלאה םיווקה | -
 .(?08₪60+1] ורקמה תלמ ידי לע םיאבחומ םילגרסה -
 יד: לע (םיוות 80 דע) וגול עיפומ הנושארה חיש-ודה תרושב -

 +1ם616806 0981]
 \0 ורקמ י"ע לעפוהש 0א5 לש בצמב <בוקה -

 ,טירפתב איהש לכ הרוש יפל ץבוקל אורקל וא ,הלועפ עצבל ידכ - 
 .םאדתת םישיקמו תשקובמה הרושה לע ןמסה תא םיאיבמ

 .הזכ םיניינע ןכותב הלעפהל םיטירפה רפסמ לע הלבגה ןיא - 
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 :הז צבוק יד: לע תועצבתמה תולטמה

 (/+9 םוקמב) 1 *צבוק תפילש .1

 /?6 :הציחמ יוניש .2

 [5ע500₪ ... ] סוטולל ליבקמב "תונכש" תונכות תלעפה 8

 (5ע550₪ ... )  סוטולל ליבקמב 205 תודוקפ תלעפה | .4

 (8ע559₪ ... ] סוטולל ליבקמב 086 יצבוק תלעפה .5

 /5 :סוטול ןויליגמ 005-ל האיצי .6

 ורקמ תדוקפ לכ י"ע עצבל ןתינש תרחא הלטמ לכ .7

 תא הליחת רוקסנ ,הזכ "םיניינע ןכות" בוק םיניכמ דציכ תוארהל ידכ

 .10%28-08020-ה ןורקיע

 וחוז₪906-4ז0 רובע ןויליגה הנבמ | .4

 ןויליגב תיטמוטוא הטילשל הכילומה הבישחל .סחייתמ 1ת62ע8-086ע0 גשומה

 ןאכ םג ,"וגל" קחשמב ומכ .םיירלודומ םיביכרמ לש היצרגטניא ידי לע

 הדובעה חטשמ .וב שמתשהל םיליחתמש ינפל הדובעה חטשמ תא ןגראל בושח

 .סוטולה ןויליג אוה ונלש

 :םיישאר םירוזיא העבראל ןויל*גה תא קלחנ

 .ה*ולג תוליעפ רוזיא |.

 .ורקמ רוזיא .

 .םיטירפת +ע רוזיא

 ₪ ₪2 א = .היומס תוליעפ רוזיא |.

 :ןויליגה לש וז הקולחב םיללכ רפסמ לע רומשל שי

 דע ךשמנו ןויליגה לש הנושארה הנוילעה הרושב ליחתמ רוזא לכ .1

 .ותיתחתל

 לנשל תפתושמ הדומע היהת אל .הזל הז םיליבקמ םירוזיאה לכ .2

 .םירוזיא

 .רוזיא לכב תודומעה רפסמ לע הלבגמ ןיא 3
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 רוזיא לכב תועצבתמה תולועפה ומגדו*ו וטרופ* םיאבה םיקרפה ךלהמב

 :ךכ רבדה הארי תיתמיכס הקולחב .רוזיאו

 ןוילע .לגרס

 היולג תוליעפ רוזיא ורקמ רוזיא םיטירפת צע רוזיא היומס תוליעפ רוזיא

 םיצבק תפילשל !חוז8-\!8סזס .5

 יסיסכ הנכמ 31

 4 8 0 פ ןב ט

 םיניינע ןכות \8 | (5(]05(6/]71 7)2א086817

 /([[/ /ץפ

 א.ת 6 ₪ =

> 1 

 1 אנדס ₪5 1 2

 : ו

 :רבסה

 סינכמ \0 ורקמהו 82-ב בצומ ןמסה ןורכיזל ןעטנ צאבוקה רשאכ .1

 .סאכ תחת דימ ותוא

 .ורקמה תחת תוישפוחב ןמסה תא זיזהל תרשפאמ +?] ורקמה תלמ .2
 .םאצממ שיקנו (2 אנדס) 86 אתב ןמסה תא ,לשמל ,ביצנ

 קיר םוקמכ רדגומ םוחת - א2כ8ט1ַ4 לא קתעו: ₪5 2 בוקה םש 3
 .(ת-ב ומצע ורקמהו ₪ הדומעב בותכ ורקמה םש) ורקמה תדומעב

 .הפילשה תלועפ עצבתת .4

 ןורכיזה תפמב םיניינעה ןכות םוקימ 2

 ךירדמ-תתב רמשיי אוהו אסמט.שא1 םשב דימת ארקי** םיניינעה ןכות *בוק
 םיגירחבש בושחה .םיגירח רפסמל טרפ ,56עט166 םשב (59ט5-21ע6000עצ)
 .סוטולה ךרעמל תיטמוטואה הסינכב רושק וללה

 .סוטול ימושיי ךרעמל סחייתמה ןורכיזה יופימ לש קלחב בוש ןנובתנ
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 קסידה יופימ

 6:\- -.ך-- 123022 .2 (א%1 יצבוק ילב) דבלב סוטול לש הלעפה יצבוק

 = וסתט\ 1 .ת8ס

 ן %%1.4000123\986201066 7 ו .. סוטולה לש לדחמה תרירב
 \וסתט .1

 תת -ך-- ... 0 ב סוטול ימושיי ךרעמ

 2 ₪5 1 -ד--

 : ב

 > | - 95 5 61 דבלב 85011-ב םינותנ

 סוטול םושייל הביבס 2408293 ,88 דבלב 85011-ב םינותנ
 5 אנדס תלעפהל

 562ש166\א6תט.ש<61 . . ......  תוריש

 < ₪5 5 םושייה תלעפהל ₪10-ו ₪%1 ךרעמ

 ,2.2 הסריג סוטול לש הלעפהה תונכות לכ תונסחואמ 123222\:6 הציחמב
 לכ וא ,שא1 יצבוק ,םינותנ יצבוק ןאכ ןסחאנ אל .הלא םיצבק קרו ךאו
 .סוטולל תורישי ךייש ונניאש +בוק

 /₪8666 : \5920106\ 7 עצבנ הנושארה םעפב סוטול תנכות תנקתה תעב
 סוטול תנכות לש לדחמה תרירבכ 58\:6ע01086 הציחמה העבקנ ךכב .ןכדענו
 123222\:6 הציחמב תאצמנה

 לכ לש ישארה םיניינעה ןכות בוק תא רומשנ (562\:6ט106) וז הציחמב
 \בוקו 86תשט.ש;1 צבוק :תומש ינש תחת | סוטולה ימושי:  תכרעמ
 .(ךשמהב ררבתת הביסה) 1

 ץכנ [רפסמ לכ = ם] ם.886 יצבוק ,רוכזכ ,הליכמה ₪6/\:6תג הציחמב
 :בותכנ ובו 1.28% סשב צבוק

+ 600 
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2 
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 הציחמה לשמל .562עט106 םשב הציחמ תללכנ סוטול םושי* לש הביבס לכב

 םושי* תביבס לכב ךכו ,5 אנדס לש הביבסל תדעוימ 6:\תת\05 5\ 6

 .תרחא סוטול

 :הזה הנבמב רצונש יטמוטואה תולועפה רדס

 .בשחמה תא םיליעפמ .1
 .205-ב םקוהש םיניינעה ןכות תא ךסמה לע םיאור .2

 .םא7מא ךכ רחאו 1 םישיקמ 3
 .ןורכיזל תיטמוטוא תנעטנ סוטול תנכות .4
 תמוצ" | ותוא | הנכנ) 'שארה | םינלנעה |ןכות  ךסמ - עיפומ .5

 .("תכרעמה
 סוטולה םושי: לש םיניינעה ןכות תא םיפלוש תכרעמה תמוצמ .6

 .שקובמה
 .תכרעמה תמוצל םירזוח וא ,שקובמה %בוקה תא םיפלוש התע .7

 תככרומ הפילש 3

 ביכרנ הזה הנבמה לע ."ףלושה ורקמה" לש יסיסב הנבמ הלעמל וניאר

 .תופסות וישכע

 לש הציחמה יואש ידי לע שקובמה סוטולה םושי* תביבסל סנכיהל יוצר
 ידכ ,לשמל .הביבס התוא לש םיניינעה ןכות תפילש ךכ רחאו לדחמה תרירב

 קרו /3\:966תַת\5 562\5ט106\"  עצבנ 5 אנדס לא תכרעמה תמוצמ רובעל
 הארי: וז הלטמ עוציבל .וז אנדס לש םיניינעה ןכות תא ףולשנ ךכ רחא
 :ךכ "ףלושה ורקמה"

 4 8 0 פ 8 ּס
 םיניינע ןכות \0 | (?]/089(6](ת 17

9?/ 7 
9% 1 

 1 אנדס

 5 +650 266/]6:\תפת\5 562\5ש106\ 7 /?20תט

 סס 1 \\ת = ₪ =

 .תכרעמה תמוצ לא 5 אנדסמ ונתוא ריזחיש ורקמה הארי* םג ךכ

18 



 יתכיבס ךות יופומ 4

 תפמ ןיבל ונניב רשקמ יפיצפסה םושייה תביבס לש םינ**נעה | ןכות

 5 אנדס לש יתביבס ךותה יופימה תא בורקמ ןחבנ .רוזיא ותואב ןורכיזה

 .אמגודל

 בורקמ טבמ - 5 אנדס תלעפהל הביבסה הגבמ

 - 8 5 01\28681 90.38ת ...1990 ראוניל הצלרטסמ ... 45011 יצבוקב םינותנ

 02 90.ת8ת ... ראורבפל

 10 90.ת8ת ... רבוטקואל
092 

 5620166\א6תו .41 . .. ולוכ ךרעמל תוריש םיקפסמה ₪1ס-ו ₪%1 יצבוק

 ₪5 5\תפת1 1 עצבמ בוק לכ רשאכ ,ירלודומ ךרעמב ןויליג יצבוק
 ופת2כ .(1 ולוכ םושייה לש הלטמ תת

 תפת6 1

 ךירדמ-תת תמר דע  ןיכהל שי  סוטול ימושייל םידקמה יופימה תא

 הדובע ידכ ךךות םירצו* םמצע םיצבקה תא .דבלב (5שטס-21260%0עצ)

 :תוציחמ *גוס השולש םיאור 5 אנדס תפמב .סוטולב

 \ש8 5\ 6 41

 היהת איהו 5 אנדסל יפיצפס א6םט.שא1 ןוסחאל הדעונ וז הציחמ

 תמוצל הרזחה םע .הליעפ היהת וז הביבסש ןמז לכ לדחמה תרירב

 יפכ 56\:6עט106 היהתו לדחמה תרירב תציחמ רוזחת תכרעמה

 .םדוק ראותש

 \(' (0 5\ו8

 תונוש תולטמ םיעצבמה שא1 יצבוק לכ תא תנסחאמ וז הציחמ
 שיש תולועפ תרדס עצבמ וללה םיצבקהמ דחא לכ .אנדסה ךלהמב
 תרתוכה .רפסב דחא קרפב םינוש םיעטק ומכ ,ןהיניב *תוהמ רשק
 הנימימו אנדסה לש אסתט .שא1-ב עיפות הזה "קרפ"ה תא תנייפאמה
 .(תפתפ .ש<1 לשמל) ףבוקה לש "יבשחמה" םשה ,הלעמל ראותמכ

 לש םיניינעה ןכות תא ריזחמש ורקמ ליכי וללה םיצבקהמ דחא לכ
 :אנדסה

 \ם - /?2%9םוג  (ףוג16]



 [א = רפסמ לכ] ₪5 2858\5א 3

 לש הנבמב םינותנ םע 89011 יצבוק קר ומקומי ולא תוציחמב

 הנבמ לכב םירפסמ םע בלושמ לילמתו לילמת ,םירפסמ תוצירטמ

 דמלנ ךשמהב .שארמ וללה םיצבקה תא םיקהל דךרוצ ןיא .הצרנש

 םה דציכ ,סוטולה ךרד יטמוטוא ןפואב הלאכ םיצבק םיקהל דציכ

 .םינכדעתמ םה דציכו םירגסנ

 תורדגה 5

 .ךשמהב ונתוא ושמשיש םיחנומ רפסמ רידגנ הבה ,ךישמנש ינפל

 .הביבס .1

 תנתונ םתלעפהש םיצבקו תוציחמ לש בקמ ליכמה קסידב רוזיא

 ,לשמל .תידוחי* הקופת

 2.2 הסריג 123 סוטול םילילמת דוביע

 .סוטול םושי: תביבס .2

 .5 אנדס לשמל ,אסתו.שא1 תועצמאב תלעפומה הביבס

 .אא1 %בוק לכ - סוטול םושי* 3

 .רחא אסתט.שא1 ןכות אבוק תפילשל א6םט.שא1 - תמוצ .4

 .םיוסמ סוטול םושי: תביבס תלעפהל %6םט .שא1 םיניינע ןכות .5

 בחרומ הנבגמ 6

 .תולקת אללו תפטוש הלעפהל ןכומ היהיש דע 1ם52ע8-080620 חתפל לכונ התע

 .הכ דע ונישעש לכל םיביכרמ ףיסונ ךכ םשל

 .תפתש6 \8₪65 הליחת רידגנ

 4 : 0 פ ּמ : ַּפ
 1 םיניינע ןכות \2 \0 | (?]/08(6)+2 2)אתה6817

 2 // /ץפ

 1 1 אנדס | 5 1 \₪0 7"
 5 \פ
1 2 ₪5 2 6 
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 :רבסה

 \2 :ףסונ םש ארקנ \0 ורקמל -

 \8-ו \פ :ורקמ ינש דוע ףיסונ -
 5₪1 םשב העדוה ףיסונ -

 :םימוחת ינש דוע רידגנ הלא לכ לע -

 /עתסאא1 7027 ספ

 :םיאבה םימוחתה תא /עט רידגנ ףוסבל -[2%

1 2.00 1 00 

 .םירבסה אלל ורקמה לכ תא וישכע גיצנ

 ףלושה ורקמה

 \א 0\  +26598ע6](ש1ת60סטשפסת) (קפת6105% 61682] (+282601+](1ת6168%66 581](תסמ6](?]
 (₪1ת05(6/]0005041](ע 7]2א0(086817תסעעסע \2]

 (19 6"(06011עק6" ,אכב6881)="ס") (ספפתסת \2]
 /?פ

 -(ספתסת \2) נציב

 תקסיפ תא יתלציפ ןאכ .אתב םיוות 210 דע ורקמ בותכל הטונ ינא :הרעה

 שולש לכ תא בותכל רשפא .האירקה תוחונל תורוש רפסמ ינפ לע ורקמה

 .דחא אתב ףלושה ורקמה לש תונושארה תורושה

 /%8 עוציב ינפל אצומ תדמעל הסינכ

 \פ +1ת610866] /210816617 /שש06 /₪66( םסס ] ( ₪060 ) אא17 /ששס(וג16]

 הליחת םיעצבמ םייוניש תסנכהל הזה 1ת%ע%88602-8ע0-ה תא "תותפ"ל ידכ

 ,ךכ רחאו 00ת1-תעסה%

 \8 +1ת616866] /שסס /שפסס / 2221116617 (וג1%]

 לש לילמתה תא םיבתוכ .וגולה םע אתה תא רידגמה םשה אוה ₪561 ,ףוסבלו
 הזה לילמתה תא ביצמ (1ת61068%66 8א5₪1) טפשמה ./5₪1 רדגוהש אתב וגולה
 .ךסמה לש רתויב הנוילעה הרוטב
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 םידעי לא םיניינעה ןכותמ האיצי רשפאל הדעונ תואקסיפ לש תפסונ הצובק
 .םינוש

 4 8 0 פ | ק
 1 םיניינע ןכות \2 \0 | (?]/08(6](ע 2]את86817

 3 1 <---ן פיר אפ ] 2 ו /?פ
 8 1 אנדס ₪5 1 \א₪- +5

 5 \ס
1 2 ₪5 2 6 

7 
8 

 9  תואנדסה תמוצ ל אצ (656 6) /9620106\:960\" /[?ע%0חט
 10 ןורכיזה יופימ (5ע560₪ "8") [תוריש תנכות תלעפהל 086 בוק אוה ""]

 11  הלעפהה תכרעמ +6850 8
 12 שדח ןויליג +680 6] /טסֶע(ףט1%]
 13 סוטול מ אצ +686 6)/ַעְעְ(ףטנט]

 תכרעמה "בל"

 םס



 2 קרפ

 ינויליג ךות לוהינ

 תובותכ רושרש 1

 תא ביצהל םיצור .67 בותכ 881 ארקנש רחא אתב .אוהש לכ אתב אצמנ ןמסה

 תבותכב בצייתהו ךל" :ןמסל "רמאי"ש ורקמ טפשמ תרזעב 6[ תבותכב ןמסה

 רושרש לש בצמ ןכ ראותמ ,השעמל ".תִת1 ארקנש םוקמב המושרה ,7

 לע .קתפ שי םשו א תבותכל ךל" :םיפוצב ונקחישש םיקחשמב ומכ ,תובותכ

 ."םש הכחיו ב תבותכל ךליש ודודל דיגת .ב תבותכ המושר קתפה

 םיגדנ ירשפא ןורתפ גיצמה ליגרת תרזעב .תאזה הלאשה תא םילאוש םיבר

 .1ת%628-86020 לש תיביטרגטניאה הבישחה תא

 .תח1 אתב 67[  ונבתכו /עם68817057 | ונעציבש רמאנ

 \8 ורקמה טפשמ תא וישכע בותכנ

 \8 +"(8"]8050תת7"18 (6016)"

 המושר היהתש תבותכ לכב וא ,87 אתב ןמסה תבצה איה \8 לש הקופתה

 .ת1ַ-ב

 :םיצור *כ רמאנו הבה

 .95-ב ןמסה בצוי יזא א אל םא לבא 68-ב ןמסה בצוי זא א םא

 יכ ונעבקו /2תס165%17067 ונעציבש דוע רמאנו

 .0=168%61 - תרחא ,1=16561 זא א םא

 :\8 הל ארקנו ,האבה ורקמה תקסיפ תא בותכנ וישכע

 \8 +166 תת68",1=165%1(1,612" ,"7])"25
 +"(3"]₪0%60תת7"18 (0016)"

 .תשקובמה הקופתה תא בינתש הקסיפה וז
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 :הלועפה עוציבל בותכנש 1ת62ע%8620-8 תקסיפ

 \8 (166 תח68",16561-1(1,612" ,"7))"25
 +57:]060+ף016] 9%

 תת1 5 -

0 76561 

+")8060[" 6% 

 תיתשת ,ורקמב םיטנמוגרא ,תוירלודומ .םיבר תונורקע םימולג הז ליגרתב

 הבישח יכרד םיגדא ךשמהב .דועו ורקמב תואקסיפו םיטפשמ ,היצמוטואל
 תא לבקל ול ורזעיש םיבר "םיטנטפ איצמהל" שמתשמ לכ לוכ* םתרזעבש

 .סוטולהמ תוקופתה ברימ

 תוירלודומב םינושאר םיגשומ 2

 סוטול םושייב ןחבנ 1ת6ע8-886ע0-ב תוירלודומב םינושארה םיגשומה תא
 סוטולה תא ליעפהל דמלנ ,תורחא םילמב .ע8% יצבוק איה ולש הקופתהש
 6:\אסמט הציחמב ונסחואיש 58% יצבוק תביתכל (₪61ף0ע) ךרוע תנכותכ
 .הלעפהה תכרעממ ןורכיזל תונכות תניעטל ושמשיו

 צבוקה םשכ תוירלודומ 1

 פ ּט ט 6

 ק116א8061 %6\:6תט\1.286(ע60טתם) < +221061801218711618א%18/" ( עס סוגתת) "

\:6 21061 
 2121 אסתט\

 קצ161 1 < 1616 118912166 1

 םאס1 .6

 :רבסה

 .ירלודומ הנבמב תוריש טפשמ :דחוימ גוסמ ורקמ טפשמ ונינפל -

 .ךשמהב תובר םימעפ עיפותו רוזחת ,תונוש תורוצב ,תוירלודומ
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 תומשה) תפתֶש6 865 - םירוזיא תומש השימח םירידגמ הזה טפשמב

 םיכירצ תומשהש ךכל בל םיש ./ץת15 י"ע (5 הדומעב םישגדומה

 .אתה ךותב (ע18מ6 108%61+1066) ןימיל םירשוימ תויהל

 .תרגסמבש האוושמה תא םיבתוכ 2ע116א8₪61 לומש אתב 5 הדומעב

 (לאמשל רושייב) םירחאה תומשהמ דחא לכ לומ םיסינכמ וז הדומעב

 .וב םיניינועמש %בוקה לש (8%ב תפמס) ביתנה יביכרמ תא

 א%בוקה םש תא 2116א8₪61 תבותכב האוושמה ריזחת ,ךכמ האצותכ

 .ואולמב

 :לשמל ,ויביכרמב יוניש י"ע הזה טפשמה תקופת תא הנשנ

 דימ לבקנ יזא ,המגודבש 6:\ םוקמב ,כ21ש61 תבותכב 8:\ בותכנ םא

 האצותה תא ע116%8861-ב
 8: \ סוג \ 1 .א( 6סעת)

 2 בותכנ ע1161-בו 2121  תבותכב (018מ% רובע שרג) ' בותכנ םא

 לבקנ ,(1696 108612106 18061 - לאמשל רושיי)
 2600(2.88%\:0עת)

 שוחתש לככ .סוסיה אלל תויורשפאה לכ תא הסנו בשחמה תא לעפה :ליגרת

 םירבדה ויה* ,הז טושפו םדקומ בלשב תוירלודומה טקפא תא רתוי

 .רתו* םינבומו םילק ךשמהב

 ליעפמ טפשמו תוריש טפשמ 2

 וז ורקמ תלימ ?ורקמה טפשמבש הנושארה הרושבש (266טעת] הלמה רשפ המו

 לגב ןיב הליגר החישב .ורקמב תוריש טפשמל ליגרה םוחתה םש תא תכפוה

 רשקהמ גרוחש (רגסומ רמאמ) םלש טפשמ וא יוטיב םיתעל םיבלשמ םדא
 ונייה ובש םוקמה ותואל קוידב םירזוח ומויסב .יחכונה טפשמב םירבדה

 טפשמה תא הנכנ 1ת628-8620-ב .רגסומה טפשמה לא הגירחה אלל םיכישממ

 .תוריש טפשמ םשב הנכנ רגסומה טפשמה תאו ליעפמ טפשמ סשב יחכונה

 -  ורקמה טפשמ עצמאב |םיירגוסה תריגס תלועפל םיארוק תילגנאב

 .פטסעסוסנת6ש - םיירגוסה ךותבש ורקמה טפשמלו 5טסעסטסנתשס 1

 אבה טפשמה תא לשמל ןחבנ

 1 1 (סס6מ /116%8ת61 ,ש]

[61056+ 
[601%+ 

 םייתסמו ת8תש6 א8מ6 ןויצב ליחתמ אוה ןכש ,"ליעפמ טפשמ" אוה הז טפשמ
 :תואבה תולועפה תא בשחמה עצבמ הז טפשמ תועצמאב .(6₪01%)-ב

 .ק116א8₪61 תבותכב עיפומ ומשש ףבוק חתופ .1

 .(םיתב 0 היהי בוקה לדוג) רבד בתוכ אל .2
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 .ףבוקה תא רגוס 3

 .קיר צבוקכ וריאשמו ונכות תא לטבמ אוה ,םייק בוקה םא .4

 רפסב תובר םימעפ עיפויו רוזח* אוהו ,חילצמ דימת הזה ורקמה טפשמ

 .הז

 האירק איה (סססת ת116א8₪61,ש) טפשמה עטק ךותב ע116%א8₪61 הלמה
 (רוביד תפשב רגסומ רמאמ תארקל םיירגוס תחיתפ ומכ) תוריש טפשמל

 .תפתשס אפמ6 איהש ןויכמ

 הזה רגסומה רמאמהמו 6:\%סתוג\1.28%(ע600עם] בותכ 2116א8₪61 אתב
 רמאמה ףוסב .החיתפל דעוימה בוקה לש אלמה ומש תא "עדוי" בשחמה
 הלמה .םיירגוסה תריגס לש הלועפ תאז - +ע6סטעת] בותכ הזה רגסומה
 ליעפמה טפשמה תא אורקל ךישמהלו רוזחל בשחמל "העידומ" +(ע6סטעת]
 .ונממ ונאציש םוקמב

 הנבמהש אלא .+ס0ס0ם "6/\:6םט\1.886",ש] | ונבתכ וליאכ ,ןאכמ אצוי
 תא ךכ ידי לע תונשלו בוקה םשב סינוש םיביכרמ תונשל רשפאמ ירלודומה
 .םעפ לכ שדחמ ובתוכל ילב ליעפמה טפשמה תקופת

 :תוריש טפשמל טושפ ליעפמ טפשממ ותוא ךופה* ליעפמה טפשמב ןטק יוניש

 1 1 (סקסמ 711688861 ,ש]
[61088+ 
 +(6%עת]

 .(4ש16] םוקמב (260טעם)] איה טפשמה תמויס ,רמולכ

 :ישארה ליעפמה טפשמל וישכע רוזחנ

 \ס +1 1) /21%א(656] (ע116א8ת061] 7

 םילמ תצובק .\שם המשש ורקמ תקסיפ ךותב הלטמ-תת קיפמ הזה ישארה טפשמה
 ףוסב הדוקנ ומכ ,(םאזפת) 7 ןמיסב תמייתסמ איה :םלש טפשמ איה וז
 ,אושנ ,אשונ ןוגכ) הליגר הפשב טפשמ לש םיביכרמה לכ תא הליכמו ,טפשמ
 .('וכו לעופ

 49011-ה צבוק איה ותקופתש ,םלש תולטמ ךרעממ קלח אוה הז טפשמ
 :ורקמה תקסיפ אוה הלא ורקמ יטפשמ ךרעמ .שקובמה

 \ס (1 1]/ 686(1%) (7116א 861 ) 7 16תט1 7 סמתסטף6016(80)

 שרדנה לילמתה בתכיי וב רשא רוזיאה לש םוחת-םש תנייצמ !6מוג1 הלמה
 .<בוקל
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 .ךתעד לע הלועש לכ הסנו ןויליגב הזה ורקמה תא בותכ :ליגרת

 .םימייק םיצבק קוחמל לולעו רתויב קזח הזה ורקמה !!! תוריה%

 ןידעש םיצבק תומש רידגהלו תונויסינל תדחו*מ הציחמ םיקהל יוצר

 .םימייק אל

 250ו| יצכוק תכירעל !חוז8-\!הסוס 3

 (1 קרפ האר) ורקמה רוזיאב םתוא םיבתוכו וללה םיביכרמה תא םירבחמשכ

 :םילבקמ ,הז 1628-8620 לש

 \מ /?2%6םו7 (16)

 \פ +1 1] /29א(656] (1168861 ) " ית6תט1 7 סםמסוג080 (ט16)
 1 1 +סקסת 211608861 ,ש)

[61056+ 
 +20%02ם]

 ע116א861 +כ21061801218711618א%16" ( ת6סעת ["
 ----====>?=ה<>> וו

 עע1ע61 6:\
 2121 %6תו\

 תנ161 1 % 16%6 1856121600 1
 םא61 .%
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 :ךכ היהי ןויל*גה הנבמ

 4 8 0 פ ּט ב

 \ם | /?+2%6תט" (6ט16]
 \פ +1 1)/ק1א(2116%8861(]6586)"עע%6תט17 .....

 2%0 = 4  הדומע בחור 1 1 (סקסמ 7116א8ת61 ,ש]
 (20סטעמ]

(01096+ 
 ק116%8₪61 6\:6םט\1 .%

 עע1ט61 \:0 
 2101 ₪6 תט\

 קנ161 1

 םאס1 .6%

 90הס 9

0158 
02 = 

 טסקטה לכ תא לולכיש 6\:6םו\\ 1.286 םשב ם8060ם 2116 רוצית \שס תלעפה

 ךכ-רחאו 1 שיקנ 205 ךסממ רשאכ ,ךכמ האצותכ .א6תט1 םוחתב בותכה
 .סוטולה הלעי - םתססע

 יצבוקל הלבגה ןיא .86תט1-בש לילמתב ונכות ףלחו* ,םייק הז צבוק סא
 וןויליגב שומישה .אוהש 45011 בוק לכ וז ךרדב רוציל רשפא .דבלב 9%
 .הכירעל תודוקפ לש לודג רחבמ תלעפה רשפאמ לילמתה תביתכל סוטול

 המודה בשחמה םע חיש-ודל םיללכ תכרעמ וז 1ת6ע8-א862ע0 יכ הכ דע וניאר

 בשחמה םע חיש-וד .הליגר תישונא רוביד תפש לכ לש דוסיה יללכל דואמ
 .תואקסיפלו םיטפשמל דחי תורבחתמה םילמו תויתוא לש הנבמב להנתמ
 ,םירחאה ןויל*גה יביכרמבו וזב וז תורוזש ןהשכ ,ולא ורקמ תואקסיפ
 .תושקובמה תוקופתה תא רוציל בשחמל תומרוג

 :ונדמל תאז םיללכ תכרעמב

 ,<בוקה םשב תוירלודומ

 ,תוריש טפשמ

 ,טושפ ליעפמ טפשמ

 ,בכרומ ליעפמ טפשמ

 .הקסיפ
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 סו ק8ז86 םע /ווו בוליש - תוירלודומב םימדקתמ םיגשומ 3

 יטפשמב םיבלשמשכ רבגומ יוטיב ידיל האב 1ת%28-%8620-ב תוירלודומה

 תינמז-ובו תנווגמ םושיי תקופת םילבקמ ךכ .תועדוהו תויצקנופ ורקמה

 תארוהב ,םתסה ןמ ,רתויב השודנה אמגודה .ליעפמל תיברימ הלעפה תוחונ

 הדובעה ךלהמ תא גיצנ ונא םג .םינופלט רפס לש המקה תמגוד איה םיבשחמ

 .םינופלט רפס תמקהל

 היהי אל ךכיפל .תונורקע תנבהל םיביכרמב דקמת* הז קרפ ךשמהב חותיפה

 םקלח ."םיחותפ" וראש** םיבר םירבד ."ירשפאה רתויב בוטה םושייה" הז

 םיקרפב .ומצעב יתריציה דימלתה רותפ* םרתייו םיאבה םיקרפב ורגסי

 .תונווגמו תובר תואמגוד וגצוי םיאבה

 םיצכקה הנכמו תוקופת :א כלש 211

 םינופלט רפס :םושייה םש

 תוקופת תרדגה

 :םירוזיא השולשב ןופלט ירפסמו תומש תטילק .1

 .לארשי .א

 .קרוי-וי) .ב

 .ןוטגנישוו .ג

 .ןותנ רוזיאמ תומשה לכ תפילש .2

 לועפתה הנבמ תרדגה

 תועצמאב עצבתת |םושייה תלעפהו 1 *צבוקב ורמשי: םינותנה

 .שא1 ףבוקב רדגומה 1ת%28-/86ע0

 קלח .שא1  יצבוקב םינות) תרימש ינפ לע םיבר תונורת* הז הנבמל

 .וישכע ןייצא קלחו ךשמהב ולגת* וללה תונורתיהמ

 .קסידב םוקמב ןוכסיח .1

 .ההובג הפילש תוריהמ .2

 .ההובג תוריהמב םינטק שא1 יצבוק תועצמאב עצבתמ לועפתה .3

 םיקלחב ורוזספ וא ,ותומלשב םינותנה רגאמ םוקימב הבר תושימג .4

 .קסידה יבחרמב

 .םינוש שא1 יצבוקמ םינותנל החונו הלק השיג .5
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 ₪ו6ו8-אופסזס רוכע יופימ :ב בלש 2

 (םושייה תביבס תמקה)

 קהסת = 6;205\:6;\:6:\(סתט;

 6% 1222 (ש<1 יצבוק ילב) דבלב סוטול לש הלעפה יצבוק

 05 5..007111111.....יייייייייייייייוייוווו'י'' דבלב 205 יצבוק

 תו 0 ...5..........ייייייייייייי' 205-מ הלעפהל 286 יצבוק קר

 50עע4\1606ט50123.0%1 < סוטול לש לדחמה תרירב

 7 = 5 2 7 9620106 \א6םט.ש;א1 <-- הביבסה לש םיניינעה ןכות

 סוטול םושיי תביבס סעא52 1761 ה 41 לארשי
 2 אנגדס 2 2-1 קרוי-וינ
 םינופלט רפס : וכ עוכו ןוטגנישוו

 : םינופלטה רפסל 1ח628-8600
 ל . \ תת .1

 הדובעה תביבס םוקימ לע םיטילחמ 668-6806020 רובע ןורכיזה יופימ תעב
 הציחמה ךותב .2 רפסמ אנדס ךרעמב םינופלטה רפס םקוממ ןאכ .היביכרמו
 :(500-61260%502168) תוציחמ יתש תוחתפנ ₪5 2

 הז צבוק .וז הביבסל םאתומה אסמט.שא1 צבוק היה* הציחמב 6
 2 רפסמ אנדס יביכרמ ןיב רשקמו דחא דצמ תכרעמה תמוצ לא רושק
 .לנש דצמ

 :םיביכרמ ינש ויהי וז הציחמב :אטסעאפ2
 .סוטולב 1628-8020 ןויליג אוהש 38ת.ש%1 *בוק 1
 :48011 יצבוק השולש הכותבו 161 םשב הציחמ .2

 .לארשיב םינותנ -- 1

 .קרוי-ולנב םינותנ -- 41

 .ןוטגנישווב םינותנ --|- 1
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 .תכרעמה תלעפה לש היצמוטואב

 הבר תובישח וללה םינותנה יצבוק תומשל
 הרוצה

 ,רמולכ .רפסממו (161) םשמ בכרומ םינותנ קיזחמה %בוק םש לכ

 .[רפסמ לכ = ת] ךד1 :היהת םינותנה אבוק םש לש תיללכה

 :האבה תיללכה הרוצב שמתשהל גהונ ינא ,רבד לש ותימאל

 אאא ת.תפת

 ,רשאכ
 אאא = תילגנאב תויתוא

 ת<> 9 [9999 דעו 1-מ רפסמ לכ]

 .םירוריבל תונפל ךירצ וילאש ימ לש ישיא יוהיז הניה תמויסה

 תפילשו תרימש לש היצמוטואל לומיס ךרעמ רצו* ףבוקה סשב םירפסמ בוליש

 םינופלטה רפס היה* דימת 1 ךרעה ,לשמל יחכונה ליגרתב | .םינותנ

 רשקהו וללה םילמסב שומישה .ןוטגנישווב - 3  ,קרוי-וינב - 2 ,לארשיב

 .םירבדה ךשמהב םגדו* םינותנהו שמתשמה ןיב םירשפאמ םהש

 השענ רבדהש ירחאו .תורופס תוקד ךות תעצבתמש הלטמ וז הביבסה יופימ

 תא .דבלב תוציחמה תמר דע תמקומ הביבסה .הכותל סנכיהל ךרוצ רתוי ןיא

 םייונשה תא וב  םיסינכמו רחא םוקממ םיקיתעמ םיניינעה ןכות בוק

 .ןלהל רבסויש יפכ םימיסמ סוטולב 1ת52ע%86-8ע0-ה ףבוק תא .םישורדה

 םיאבה םיקרפה ךלהמב ךא ,תינד* ונכוה הז ליגרת ךרוצל סינותנה יצבוק

 ליעפמהש ילבמ ,םיצבק לש יטמוטוא (לוטיב וא) החיתפל םורגל דציכ דמלנ

 .ךכל עדומ ללכב היהי

 :עצבנו שדח סוטול ןויל:ג ךסמל הלענ התעו

 2: \ת8ת\/5 2\ ן/ס\5ת02\ 7 /58ת17

 .10%28-88620-ה תמקהל ןכומ חטשה היהי םויסבו
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 וחוז8-ופסזס רוכע יוכימ :ג בלש 3

 היולגה תוליעפה רוזיא

 תא םינגראמ םהב ןויליגב תוליעפ ירוזיא העבראל יתסחייתה 1  קרפב

 לש ולדוג .היולגה תוליעפה רוזיא אוה םהבש ןושארה .1ת%28-/0806ע0-ה
 לע ךסמה תא "לולגל" רשפאש ןוויכמ ךסמה לדוגב הנתומ ונניא הז רוזא
 םקמל יוצר .ןויל:גב םינוש תומוקמל "וציפקה"ל רשפאו תובר תורוש ינפ
 ךסמה אוה ןאכ .ןויליגה לש הנוילעה תילאמשה הניפב הזה רוזאה תא
 .הבורמה ותובישח ןכלו בשחמהו םדאה ןיב היצקארטניאה תעצבתמ וכרדש

 :"םיחטשמ" רפסמ ליכמ (היולגה תוליעפה) תאזה היצקארטניאה רוזיא

 .ארקמ .1

 .בשחמהמ תועדוה .2

 .תורתוכ 83

 .טלפ/טלק .4

 םא ,תיברמב םימייק םה לבא םהילע רובעל ןיאש "לזרב יללכ" הלא ןיא
 .םימדקתמ סוטול ימושיי ,לכב אל

 :המגוד ירהו

 4 8ּ 0 פ כ
 אג 16 ימהרבא ןר 1990 (6)

 41% ₪ <  ןכותל 41% ם = לכה קחמ
 םינופלט ךירדמ

 41% 1 <  לארשי 416 חם = אסש צסעא 41% ש = 035ת1תש6סמ

6160006 

 ו ג = 6 אפ ס0-] ס\ת .ת%ט ₪ = 2 .

 :רבסה

 .וגול :הנושארה הרושב
 .ארקממ קלח :2 רפסמ הרושב
 .תישאר תרתוכ :8 רפסמ הרוש
 .(הרואכל) הקיר :4 הרוש
 .ארקמה יקלח ראש :5 הרוש
 .הקיר :6 הרוש

 .הנשמ תורתוכו תורתוכ :10..7 תורוש
 .הקיר :11 הרוש
 .4 הדומעב ןמס ,הקיר :12 הרוש
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 ,ןמקלדכ םיפסונ םימוחת ינש ורדגוה הלא לכל ףסונב

 /עתסאא1177 ית.

 .ורקמה תניחב ידכ ךות ררבתת הלא לכ תועמשמ

 היומסה תוליעפה רוזיא

 ובש רתוי וא תחא הדומע ינפ לע ערתשמה הדובע "חטשמ" אוה הז רוזיא
 יוצר תיפוס בתכנ םושייהש ירחא .םושייה תלעפה תעב "הדובע"ה תעצבתמ
 101ם60650+1) היולגה תוליעפה רוזיא לע ךסמה תא איפקהל
 תוצצורתה תענומ וז האפקה .ורקמה יטפשמ עוציב תעב (28ת61020 6168ע]
 .עוציבה תוריהמ תא הריבגמו ךסמה ינפ לע

 ורדגוה הבו היומסה תוליעפה רוסאל א הדומע העבקנ תיחכונה המגודב

 ,םימוחת ינש

 ספ 7 סה"

 ורקמה רוזיא

 תומשל 6 הדומע :ורקמה יטפשמ םוקימל ורחבנ 8-ו 6 תודומע
 .תואקסיפל 8 הדומעו

 1ת%2ע8-7860ע0 תפמ

 :הז 1ת628-א806ע0 וויליג לש הפמ תיארנ ךכ

<> 2 
 | רגוס 0 \ם /?פ%0תו7

 ארקמ לפפ1
 תישאר תרתוכ : כ

 : ל

 חתוור תרוש

 ן
 ]ו
| 
 ב | |
| 
| 
| 
 ו

 רוזיא
 תוליעפ רוזיא

 היולג תוליעפ רוזיא היומס ורקמ

 ו

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
 ו



 ורקמ תכיתכ :ד בלש 4

 הרימשו הפילש ילהונ

 דועו .5011 הנבמב - םירפסמו טסקט - ברועמ םינותנ +בוק םייסש רמאנ

 לכ רשאכ תומושרו תודש ,רמולכ 2868 88586 לש הנבמב ךורע צבוקהש רמאנ

 תוליעפה רוזיאב הנשמה תורתוכ תחת תחא הדומע לש םינותנה תא ליכמ הדש

 .היולגה

 :תשרדנה הקופתה

 עיפומ טסקט רשאכ ותדומעב הדש לכ ביצהלו םינותנה תא אבייל 1

 .ץא106-כ רפסמו 18061-כ

 :תולועפה רדס

 .++1 את לא בוקה תא אבייל .א

 /80008%6817 רשאכ 280%8 6 עצבל ב

 .45011 הנבמב םיירוזיא םינותנ רומשל .2

 .תוריש יטפשמ תיתשת םיקהל 3

 תחא םעפמ רתוי עיפומ ורקמ טפשמש תמיא לכ ?תוריש טפשמ םימיקמ יתמ

 םאש ,הארמ ןויסינה .תוריש טפשמל וכפוהל יוצר ,רתו* וא תחא הקסיפב

 תחא םעפ תוחפל וב שמתשנש בר יוכיס שי ,םיימעפ דחא "לודומ"ב םישמתשמ

 טעמכ בלתשיש תוריש טפשממ לחה ,תוריש יטפשמ לש תונוש תומר שי .תפסונ

 ידוחי* תורילש טפשמב הלכו ,סוטול םושיי לכב טעמכו רחא ורקמ טפשמ לכב

 .דחא םושייב תחא הקסיפל

 ךא ,ורבסו* אל הלא םיטפשמ .םילסרבינוא תוריש יטפשמ ינש םיקנ הבה

 .רתוי ההובג המרב םיטפשמב םבוליש ידכ ךות רהבתת םתועמשמ

 31 6( ם06]+8 6(]2מ6) (ט)(260ו2ת]

 32 .+6ם8(]6 6(]2ת6)(ט)(26002ם)

 ?םהיניב לדבהה המו םירתופ וללה ורקמה ינשש היעבה המ :ליגרת

 ?היעבה תא רתופ םהמ דחא לכ דציכ

 ?יטנגלא רתו*י ןורתפ שי םאה

 :תוילסרבינוא לש תונוש תוגרדב םיפסונ תוריש *טפשמ התע בותכנ



 \ס (ס18ת% 28%81] (ס18ת% אא11] 7 /ש60 (תסמס) (8060] 286917 /ש לת( 6 ]
 1 1 (סק6ת קצ1688₪61 ,ש]

[61096+ 
 + סמת61069) (ש1ת6065075] /₪90 (8060) 17 ( פסט פה) +6ס0עת]

 /עח62825617 (55) (ט] .(7)31
 קא 1 0 \ תופת \ 5. 2\ אס 2101 \ 8116"01אט₪18" .101(ם6סטץת) " 18 ממס 1 ה ,(31) 7/9 (650) (9116א8ם61) מ 6817 סת 0( עגה ) / 5 (31) = (תסמס] ( 800 98817 / שט( 18050 (קפתס10ה) (ע6 גש ) /1 2170817

 שנ א( <

 :ורקמה רוזיאב ויה* םלוכ רשא םימוחת רפסמ רידגנ

 ופש% 2 ןא 1 תשקה אל יכ םולכ עריא אל 3 4 * | * ןוטגנישווב * * * 2 *% א * קרוי-וינב *** 1 . * * לארשיב .% * * קנ1אט1 6----- ןוטגנישוו = 3 קרוי -הנ) 5 2 לארשי = 1 אא1 6---- ףולש = 2 רומט = 1

 :הנשמה תורתוכב תורדגהל המאתהב (רפסמ וא טסקט) םתרדגהו תודשה הנבמל םיאתיש ךכ ,1+צ1 אתב 6 11ם6 רידגהל קר ונל רתונ

 ו כלל כלכל לככב לו כרכלר בכ כל לכלל כדככללללגכ לכלל ללללללל ל החנטמ שש ---------- יםרב םע ---- רוז'א-- לם רבסמ -=

 .הלעמלש תורישה יטפשממ דחא לכ לש ותרטמ תא םילמב רדגה :ליגרת

 םיליעפמ םיטפשמ .4

 .תושעל וננוצרבש לכ ןהמ ביכרהלו ןתוא ריכהל דומלל קר ונילע ."וגלה תויבוק" תא איצמהל ךרוצ ויא ,ירלודומ הנבמב םיליעפמ םיטפשמ לש בר רפסמ שי רשאכו םיאצמנ תורישה :טפשמשכ ,םויה .תורישה :ספשמ הביתכה ךלהמב "וחמצ" ונממו ליעפמה טפשמה היה תישארב .חותיפה םויסל תומדקתה ידכ ךות ,תודרויו תולוע תודונת לש יטנרביק ךילהת לש הדלות השעמל אוה ןאכ דע ןתינש רואיתה

 לארשיב םינותנ לע תולועפ

 12 אנ "ל" ( 1. 2) / 3 650(0) (116א0001] "01 5) (פ (160 1161," אאנ="1(]"1/ 141. 009(]3) \1 (% אא11 ,1) 7" (1 "  ףולש וא רומש ... ( 2 וא 1 ) ... " ,אא1)ז
 5% אא11 ,א5שה ) " (ף19)



 קרוי-וינב םינותנ לע תולועפ

 \ת +16% אא11,א7]582-(ש6618ל561 "  ףולש וא רומש ... ( 2רא 1 ) ... ",אא1ן]-

 (166 ת116אטש2",1")-(19 אא1-"1()"1 1()1 0010()3)
 (18 אא1()"2"=1 21%6/)2א(7116()650א1(7)8261 3)(ףט1ס)

 (165 אא11 ,א7+6016)588]

 ןוטגנישווב םינותנ לע תולועפ

 \ש (166 >אא20018081(7)11,8563 "| ףולש וא רומש ... ( 2 וא 1 ) ... ",אא1)-
 (106 ת116אשמ3",1")-(19 אא1()"1"=1 1()1 8)(ף010)

 +17 אא1-"1()"2 216/]2א(7116%(]636א1(7)8₪61 3)(ףט19)
(6016) 7 [528, 2%11 4165 

 :ךכ ורקמה רוז*יא הארי: 1ת%ע%8806-8ע0-ה תפמב

 \ם ./2%0םו7 (6016)

 \ל +018ת% 018()08581ת% אא11] 7 /ש66(תסמ6) (ש060) 286817 /6ם( 26 סטפ )

 \1 +165 אא7)11,8581-(26%18061 " ףולש וא רומט ... (2 וא 1)...",אא1)-

 (166 תג16אטש1",1"]-(16 אא1()"1"=1 1/8()1] (6ט16)
 +1 אא1-"1()"2 050(910%/]2)(ת116א00:0()1-3(7)8061)

 +166 >א11 ,א58%) 7 (6ט16)

 \ת (16%6 אא26618061(7]11,8582 " ףולש וא רומש ... (2 וא 1)...",אא1]-

 (16%6 ת116אטמ2",1")-(12 אא1()"1"=1 1/8()1)(ףט19)
 +19 אא1-"1()"2 91%5/)2א(650)(ת116א8061)-(6010()1/3)

(6016) 7 [158%, 211 16%6) 

 \א +166 אא11,8583]-(86618061 " ףולש הוא רומש ... (2 וא 1)...",אא1)]-

 (168 ת116אשמ3",1")-(17 אא1-"1()"1 1()1 6019()8)
 1% אא1-"1()"2 910/)2א(2116()686א1(7)8061 0016()3)

 (166 811 ,א061%(7)568)
 1 1 (סקסת 2116888061 ,ש]

+01096( 
 (2060עת]

 +פת6ס1029] [₪1ת609901+) /₪66( ש060) 17 (60טמ)
 /עת58(00825617] (ט) .(31]ד

/010825617008%817₪ 
 / 26+31] 7 (תסמ6) (2050) 285817 /שת(ש1ת60050מ) (כ8ת610ה ) ( 6 ת)

 1-8 /2ת0086817 .(7)31 /22א(650) (2116א8261) 72086817 סמתסטס80( 6 )
 31 +68מ6(]6 6(]2ת8] (ט)] (ע60ותת]

 תצ16א8₪61 +"6:\תהת\95 2\טספ%5םק16\2] \82116"161אט₪18" ,761+266ט2ת)"

 יב 2

 אא1 6------- ףולש = 2 רומש = 1

 ענ10אט1 <6----- ןוטגנישוו = 3 | קרוי-וינ = 2 לארשי = 1
 1 * א * לארשיב * א *

 2 * * * קרוי-וינב 8% *
 3 *% א * ןוטגנישווב /* * *

 פשה 2 וא 1 תשקה הל יכ םולכ עריא אל
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 :םיליגרת

 רדס תאו םיליעפמה םיטפשמהמ דחא לכ לש ותרטמ תא םילמב רבסה 1

 .ולש תולועפה

 ?הטמל הלעמלמ םיטפשמה רודיסל הביס תיארנ םאה .2

 ?איה המ - ןכ םא

 .םתוא בותכו םיליעפמה םיטפשמהמ םיפסונ תוריש יטפשמ ףולש 3

 םיליעפרמה םיטפשמה תשולש לכ תא בותכל דציכ דמלנ אבה קרפב .4

 .וישכע רבכ ךמצעב תאז עצבל הסנ .דחא ליעפמ טפשמב הלעמלש

 םיטנמוגראב םינושאר םיגשומ 5

 תואקסיפב תשקובמ הקופת איה ןויליגה *נפ לע םוקמל םוקממ ןמסה תכלוה

 .אבה בצמה תא ןחבנ הבה .תונוש תוביסמו תובר ורקמ

 םינותנ ליכמה אוהש לכ חטש ינפ לע ערתשמה עע1ת%1 םשב םוחת ןותנ

 שיש ,דוע רמאנ .812 איה הז חטש לש הנוילעה תילאמשה הניפה .תואחסונו

 ,ןמקלדכ 101ת61 םשב תואחסונ לש הרוש ןויליגב אוהש לכ םוקמב

 ּט ּס 0 ּה

 0 0 0 09 ט₪(₪1.61)

 *רחא תחא הרוש ,8 הדומעל 01ת61 תא קיתעהל איה תשקובמה הקופתה

 העובק הניא קע1ת%1 לש הנורחאה הרושה רשאכ ,ע21ת%1 לש הנורחאה הרושה

 .םעפל םעפמ הנתשמ אלא ,שארמ
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 :איה תאזה הלטמה עוציבל 1ת%6ע%8620-8-ה תקסיפ

 /8 +1 601/]2ת0019(7)4621(617]
 1 2 (16%6 4421,+"865%01"8תש(6ע2(0698ע1ת%1)+2600("8)12,0עת]"(26002ת)

1 

 תא שדחמ רידגהל ,םינותנה סיסבל השדח הרוש ףיסוהל תרשפאמ וז הקסיפ

 .תורוש רפסמ וא ,תחא הרוש ךכ רחא ףיסוהלו הזה סיסבה תא ללוכש םוחתה

 .1ת%2ע8-886ע0 תביתכב םימדקתמ תונורקע רפסמ םימגדומ וז הקסיפב

 :החסונה קוריפ

 +"8.65621"8ת8 ( 62095 (ק21ת61)+12,0) 8"(ע60טעת]"

 6ע221(0₪5ת%1) --> 4 וז המגודב קע1ת%1 לש תורושה רפסמ .1

 221(620₪5ת%1)+12 --> 16 | עע1ת61 לש הנורחאה הרושה ירחאש הרושה רפסמ .2

 +"865621"8ת₪(62ע008 (22ע1ת%61)+12,0) --> 6 שקובמה אתה תבותכ .3

 +"865"8 0ע1תש(6ע0ש22(5ע1ת61)+8)12,0"(ע60טעתם]" --> 816(ע60טעת] = 4601 .8

 .(166 8621, ... ] ורקמב טנמוגראכ םיבתוכ תאזה תבכרומה החסונה תא
 ישארה טפשמה ידי לע לעפומה 8621 תבותכב תוריש טפשמ הקיפמ הלעפהה
 .11ת61 תקתעהל

 רשפאמ ורקמב םיטנמוגראכ תויצקנופ לש בוליש דציכ רוריבב םיאור ןאכ
 :די לע ורקמ תביתכ אוה ,השעמל שחרתמש המ .ןויליגה תלעפהב היצמוטוא
 ,עוציב ידכ 'ךות ,ורקמה

 ברה רחבמה אוה בשחמה םע חיש-ודל הפשכ סוטולה לש וחוכ תורוקממ דחא
 "4 תרחא על. זא .. םא" גוסהמ תוינתה תביתכ לש תויורשפא לש
 לש דחוימ גוס םיאור וז אמגודב .וללה תוינתהב שמתשהל דמלנ ךשמהב
 םושי* תמקהב ןושאר ךבדנ איה ותלעפה ידכ ךות ורקמה תביתכ :הינתה
 ידכ ךות ,םינתשמ םיאנת לש היצקנופכ ומצע תא בתוכש סושי: ."דמול"
 .ותלעפה

 תקתעה לש יפיצפסה הרקמל רבעמ הברה תגרוח וז אמגוד לש התובישח ,ןכל
 םעפל םעפמ עיפוי ומצע תא בתוכש - םכחה ורקמה .איהש לכ תבותכל הרוש
 רחאל ,רחא םוקמב ןאולמב וראותי תוקינכטהו הירואיתה םלוא ,הז רפסב
 .םיפסונ םירבד דמלנש
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 3 קרפ

 תודוקפ טירפת - ינויליג ךות לוהינ

 םושיי תמקהב םיבלש 1

 סוטולה ימושייו קסידה לוהינל תינוגראה תיתשתה תא ונמקה 1  קרפב

 םע ונתוא רשקמה םיניינעה ןכותב ונדקמתה דחוימב .16%8-178620-ל הנכהכ

 דעו בשחמה תחיתפ עגרמ תיברימ היצמוטוא אוה החנמה וקה .קסידה

 תא ןגראל ונדמלו 1ת%ע%186-8עס-ה תא טעמ ונרכה 2 קרפב .ותריגסל

 .יביטרגטניא ירלודומ הנבמב בותכלו ןויליגה

 תוליעפה תא להנל דציכ דמלנו היצמוטואה לגעמ תא רוגסנ יחכונה קרפב

 :ןמקלדכ היהי תולועפה רדס .תודוקפ טירפת תועצמאב תינויליג ךותה

 .בשחמה תא ליעפמ .1
 6:\> ספסמק%6-ה תאו םיניינעה ןכות תא ךסמה לע האור =-- .2

 .םאדמה-ו 1 שיקמ 3
 .סוטול ימושייל תכרעמה תמוצ ךסמ תא האור <-- .4
 טירפת י"ע םושייה לוהינ - 3  אנדס" לע ןמסה תא ביצמ 5

 ."תודוקפ

 .םאדמת שיקמ .6
 .3 אנדס לש םיניינעה ןכות תא לבקמ הבושתב =- 7

 .םאזמת שקהו "םינופלט רפס" לע ןמסה תא ביצמ 8
 תודוקפ טירפת םע ,םינופלט רפסל 1ת%ע8-א8602ע0 ךסמ לבקמ <-- 9

 .ךסמה שארב
 .תודוקפה טירפת תועצמאב םושייה תא ליעפמ .0

 ."אצ" תורשפאל רבועו םייסמ 1

 .3 אנדס לש םיניינעה ןכות תא לבקמ הבושתב =- .2

 .םאדמת שיקמו "תכרעמה תמוצ" לע ןמסה תא ביצמ .3
 .תכרעמה תמוצ תא בוש לבקמ הבושתב =-- .4

 .םיבלשב םושייה תא םיקהל דציכ דמלנ הז קרפב

.9 



 םיצבקה הנבמו תוקופת :א בלש .2

 םינופלט רפס :םושייה םש

 תוקופת תרדגה

 .םירוזיא השולשב ןופלט ירפסמו תומש תטילק .1

 לארשי .1

 קרוי-וינ |.2

 ןוטגנ*שוו 3

 .ןותנ רוזאמ תומשה לכ תפילש .2

 .בשחמל תודוקפ 3

 - ףולש 1

 = אשפח 2
 - ןיימ .3

 - הרוש .4

 - ספדה .5

 - ךסמ .6
 = א 7

 - רומש 8

 לועפת להונ .4

 לא קסידהמ םיוסמ רוזא לש םינופלטה רפס ףולש

 .ךסמה

 .יטרפ םשו החפשמ םש יפל ןופלט רפסמ שפח

 .ב"אה רדס יפל םינותנה תא ןיימ
 .ףסונ םש תטילקל תפסונ הרוש חתפ

 .ופלשנש םינותנה תא ספדה

 .תפסונ הלועפ לכ אלל שדח ךסמ

 .תפסונ הלועפ לכ אלל םיניינעה ןכותל 'האיצי

 .קסידה לא ךסמהמ רוזיא לש םינופלטה רפס תרימש

 /עב <--> (₪0תו6811 ... ] - רוגס לגעמ

 םושייה הנבמ תרדגה

 .45011 הנבמב ורמשיי םינותנה -
 .ש<1 %בוקב 1ת%ע8-/8סע0ס י"ע עצבתת הלעפהה -

 .תודוקפ טירפת תועצמאב עצבתת תינויל*ג ךותה תוליעפה לכ

 ₪618-3סזס רובע יופימ :ב בלש 3

 (םושייה תביבס תמקה)

 יופימה תא ונממ רזחשו הז קרפ ךשמהבש 1ת%28-/08020-ה תא ןחב | :ליגרת

 .2 קרפבש אמגודה יפל 6%58-/8620-ל
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 :ג בלש .4

 ת1

 ןוסחט2

 וסתט3

 וסת

 הוז לא

 :טירפת

 תודוקפ

 \ם /?2%6ת87

 רוזיא

 ורקמ

 !חהוזג-וּפסזס תפמ

 %-- תודוקפ תמיטר

 <-- תודוקפל םירבסה

 ₪56...טירפתל

 תישאר תרתוכ :

7 1 | 

 הנשמ תורתוכ

 תוור תרוש

 רוזיא
 תוליעפ

 היולג תוליעפ רוזיא היומס

 גצומ וגולהש ךכל טרפ ,2 קרפבש וזל ההז הז קרפב 1ת%28-%8020-ה תפמ

 שי (8'816) "םיטלא"ל ארקמ .םוקמבו ,(הלעמלמ) הנושארה חיש-ודה תרושב

 .תורתונה חיש-ודה תורוש יתשב תודוקפ טירפת

 וז הפמב ,ןכ ומכ
 .ורקמה

 רוטאל ןימימ םקוממה תודוקפ יטירפת רוזא ףסונ
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 ורקמה תביתכ :ד בלש .5

 ורקמה רוסאב בותכ אוהש יפכ ,ואולמב ורקמה רוביח תא הליחת הארנ

 :ןויליגב

 +205%5825) (108מ6011)(ק8תס10%% 1()61682ת616866 528] (₪0תט6811 716תט1]
 /ע108%581(ק8ת61סת)"(ספהתסת \א)

 +2098%826] (קפת61029) (א1ת60%95054) (26ת06811 ?16תט1) (ש1ת60₪50מ ]
 /ע108%81(ק8ת61סת)"(פעהת6ת \%)

 (1ת816860) /שש001%(06/60)
 +61)(ס18ת% 28%681) (018ת< >א7)%11 /₪66(תסמ6) (286817]8060 /עתסק8817

 +650).+ע 7]3 /ש6ת(ק8ת61סם) (ש160950ת) (ע6סטעת)
 / 9 סתוג" (0ט16]

 +91ן]+16%()61 >אא11 ,אפשא) 7 /ש06(ש060) 17 (6) /656(216%) (ת116א7)861
 +1 2)-(<1ת60₪50ת) (סעפתסב 81)

 +91]+2()61 29/)1א(7116()650א7)8261 22085817ס0םתסט460(סע8תס) \8)
 +91)+166(]61 >א11 ,855] 7 (56601] (ק8ת61סת) (ש1ת60ש50ת ] (סעםת6סה 81]

 +91]+61] /91(85208%817208%817876ת80050ת ) (ספהת6ת 81]
 +91)+61] /2ת6ס8+817 (6) 7 /םטס817<8 (קפתס1סת) (סעפת6ה 41]

 +91)(+166(]61 >אא11 ,565) 7 (266ק1) (קתס1סם) (ש1ת6סשפסמ  (סעתסה 81]
 /2ת0סקפ7/601282)31(.)0()05(5617ע7)31(6517008%8178/26

 (תסמ6) ( 060285817 /2ת008%817 (7]31 /ש6ת(26%ט0עת)
 (סקסת 2116%8ת61 ,ש)

)61096( 
 (ת060עת]

 (6ת6()86 6()2ח86)(ט)(26%טפת)
 (208%680%) (ק8ת61000] (א1ת6סשפסמ) /0128%81(ק8ת610ת) (סעהת6ת \6)

 (קפת61012] (ש1ם609501/) (ת650 פח
 +סמססעסע מ 1,8%א11)(ס6%6טפת)

 +61] /₪60 (םספ6) (8060) 286817 /ש6( קפת61סת)] (ש1ת60₪50ם) (86601]
 (סעהתסה 81)

 (ס660 2](ס660 1)(ס600 566()2ק 6"()1סטעת)
:0 

 \תפת\9 3\טסםא 3
1\ 
1\ 

 < ןוטגנישוו = 3 קרוי-וינ

1 
 +סמ1ט618012185ט001218711618אא182א%18"(ס66געת)"

 66(+"א5ש"8אא1)
 לארשיב

 קרוי-וינב
 ןוטגנישווב

 ימהרבא ןר 1990 (6)
 הזה ורקמה תא ךמצעב בותכל הסנ

212 
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 ע111
 פפא
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 אללו ףצרב ךשמנו ורקמה רוזיאב הלעמלמ הנושארה הרושב ליחתמ הז רוביח

 ןמצע תואקסיפהו תחא הדומעב םיאצמנ תואקסיפה תומש .חוור תורוש

 240 לכב טעמכ את לכ אלמל ףלמומ .הכומסה תינמיה הדומעב תואצמנ

 .וב בותכל רשפאש םיוותה

 :םתביתכ רדס יפל םיירקיע םיגוס רפסמל תוקלחתמ ורקמה תואקסיפ

 .תדחוימ הלעפה .1

 .ליעפמ טפשמ .2

 .תוריש טפשמ 3
 .ליגר טפשמ .1

 .ףבוק םש .2

 .העדוה 3

 תדחוימ הלעפכה 1

 הלעפהל היצפוא שמתשמל תתל ודעונש ורקמ תואקסיפ תוללכנ וז הצובקב

 תואצמנ ןהיניב .תודוקפה טירפת תועצמאב תיטמוטוא הלעפהל ףסונב תינדי

 :תואבה תואקסיפה

 .ךסמל ותילע םע דימ בוקה לש תיטמוטוא הלעפה \0

 .ןויליגב םוקמ לכב םייוניש תסנכה רשפאל הרטמב +בוקה רורחיש \8

 ללכ ךרדב) \6 ינפל הלעפהל ןכומ אוה ובש בצמל בוקה תריגס \ס

 .(/?8 םיעצבמש ינפל לעפומ
 .יחכונה םושייה תביבס לש סיניינעה ןכות תפילש \ם₪

 ותלעפה לע לקהל ידכ - \2 - ףסונ םשב \0 ורקמה ארק* םירקמה בורב

 \% - ךכ םשל דרפנ ורקמ שי יחכונה םושייב .תינדיה

 \0 +20508ע6)([ע8₪6011) (קהתס10+8 1(]61680ת616886 588) (ם6ח06811 ?16חט1]
 /ע108%81(ק8ת610מ)"(סע8תסת \8)

 \א (268%82%) (ק8ת61051) (ש1ת6סא50+) (ם6ת00811 ?16חט1) (ש1ת60950ח)
 /0108%81[ק8ת610ת)"(סע8תסת \א)

 \8 +1ת010806] /שפק6/ש66+0010]

 \ס +61)(ס18ת% .08681) (ס18ת% אא7)11 /66(תסש6) (2060) 286817 /2ת6086817
 +690].(ש 7]3/אסת(כפת61סת) (ש1ת60₪50ת) (26סטעת)

 \ם /?2%6תט" (ף016)

 םיליעפכמ םיטפשמ 2

 טירפתב ורדגוהש תולטמה תא םיעצבמ םיליעפמ (תואקסיפ) םיטפשמ
 וא +[1 140810]-ב םייתסמו תתַש6 א8ש6 -ב ליחתמ דימת ליעפמ טפשמ .תודוקפה

 .(סע8תסת]-ב



 :תואבה תולועפה תא ולאה תואקסיפה תועצבמ יחכונה צבוקב

 .אוהש לכ רוזיאמ םינותנה ופלשי - ףולש .1

 .45011 הנבמב קסידה לע םינותנה תרימש - רומש .2

 .יטרפ םשו החפשמ םש יפל המושר אצמו שפח - שפח 3

 .ב"אה רדס יפל ופלשנש םינותנה ןוימ -  ןיימ .4

 .תפסונ המושר תטילקל השדח הרוש תחיתפ -- הרוש .5

 .םינותנה תספדה - ספדה .6

 תועצמאב תפטושה הלעפהב םג תושמשמ "תודחוימ" תורדגומה תואקסיפ יתש

 :תודוקפה טירפת

 .תפסונ הלועפ לכ אלל םיניינעה ןכותל האיצי - אצ \=ם₪
 .תפסונ הלועפ לכ אלל שדח ךסמ תלבק - ךסמ \פמ

 תוקופתה תורדגה לע םינוע ,םושייה רקיע תא םיווהמה ,םיאבה רקמה

 .הלעמלש

 1 (16%()61()91 אא11 ,א7)5% /06(ש060) צצ17 (6] /656(216%] (ת116%8₪61) 7
 +1 7]2(ש1ת60ש50מ] (סעהתסמ 81)

 2 +12)61()91 | 1] /22א(656] (ע116א861) 7 17 סמתסטש0+ סעתסב \8]
 3 +166(]61(]91 אא11 ,א525] 7 (86621) (כ8ת610מ) (ש1ת60₪50מ] (טעפתסב 41)

 ₪ +91]+61) /45228%817228%81787 91(8ת60050מ)] (סע8תסה 41)
 5 +91]+61] /עת7)8(628%6817 /228%6817 (ק8ת61סם) (סעפתסת 41)

 6 +91)+61) (166 אא11 ,א5₪5) 7 (86601] (ק8ת61סמ) (ש1ת6סשפסמ) (םעפתסת 41]

 תוריש יטפשמ 3

 םיטפשמ רפסמל "רגסומ רמאמ" שמשמה ורקמ טפשמ אוה תוריש טפשמ
 הלמב תוריש טפשמ לכ םייתסי 5ַָש גוסמ תוריש יטפשמל טרפ .םיליעפמ
 םהש תולטמה יפל תורישה יטפשמ יגוס ןיב םילדבהל ףסונב .+26%6טעת]
 .םהלש תוילסרבינואה תמר יפל וללה םיטפשמה םילדבנ םיעצבמ

 יחכונה צבוקל תוריש ורקמ .1

 תמר - דבלב הז ץבוקב ורקמל תוריש תתל דעוימה ורקמ טפשמ
 .רתויב הכומנ תוילסרבינואה

 .6868 ק8עפ6 עוציב 1 2 טפשמ

 .45011-ב םינותנ תרימשל הנכה 2 1 טפשמ

 1 2 /2עת05(67825617)(ט].(7/621282651700808178/26]31(+7]31
 +גסמ6] ( 060 28%817 /2ת608%81 7 (31] 7 /208%817 /ש6ת ( 6 לת ]

 2 1 (סק6תמ 2116%8₪61 ,ש)
[61056+ 
 (20%02מ]
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 םיילסרבינוא תוריש ורקמ

 ,םלוסמ ורקמ טפשממ "תוריש םילבקמה" םיטפשמה רפסמ לדגש לככ

 אוה +31] טפשמה ,לשמל .טפשמ ותוא לש תוילסרבינואה תמר הלוע

 רמאמ"כ עיפומ אוהש ןויכמ .רתויב ההובג תוילסרבינוא תמרב

 יוצר וללה םיטפשמהמ .םירחא םיטפשמ לש דואמ בר רפסמב "רגסומ

 ונממש ₪%1 *%בוקב תויהל הלוכי וז היירפס .ורקמ תיירפס םיקהל

 .הכירעב אצמנש %86%0-1%528 לא /966 *ד* לע םיטפשמה ופלשיי

 ם1ס ףבוקב הלאה ורקמה תא םימש ,רתו* םימדקתמ םיבלשב

 .(ךשמהב םיפסונ םירבסה) םעפ לכב תיטמוטוא ותוא סינעוטו

 31 )8 2] (6מ6] (ט) ( 26

 קת 000] (ש1תנסואפסח) / 128681 (קמתס10ה] - טפח \ש)
 1 ] 05 סמ

3 

1\ 

 ₪ 6-----| המהתה:: תורנ:: תב
 םאס1 .1

 1 (8ת61009) (₪186005099) (עס סוגת )

 91 (סתפעפספ ס 1,א2600()%11עת)

8תס1סה) +ש1ת60₪50ת ] (86601]
 פס 1 %6 +תסמ6) (8060) 08%817 /שפה (פ

 (סעהתסב 41]

 6601 (ס660 0660()2 0660(]1 660()2 1)+פ6סוגפת]

 םיצבק תומש

 הב תבותכה אוה .קסידה ןיבל ןויליגה ןיב רשקה אוה \בוקה םש

 היצרגטניאה .םיפלשנ םה הנממו תוארוהו םינותנ םינסחומ

 לע הבר הדימב תססובמ 10%528-0806ע0 -ו 658-8620 תוכרעמב

 לש תיברימ היצמוטוא םירשפאמה ןפואבו הנבמב םיצבק תומש

 .םיצבקה לוהינ

 טפשמ .תוריש טפשמ לש דחוימ גוס אוה 1ת628-88020-ב ףבוקה םש

 ןתינ התועצמאב .(26טטפת]-ב תמייתסמה תבכרומ היצקנופ אוה הז

 ללכ ךרדב רשא תוקופת רפסמ דחא רצק ליעפמ טפשממ קיפהל

 .םיבכרומו םיבר ורקמ יטפשמ ןרובע םישרדנ

 עע1ט61 :

 םתנ1 \תפת\05 33

 פטספנמ1 \1

 +םע1ט618012185000121811618אא18א618" (עת6סועת]"
 עץ 1
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 תועדוה .4

 ןיב (תיביטקא היצקארטניא) חיש-וד לש בצמ תרצוי צבוק תלעפה
 םוקמב ךרוצה יפל תועדוה תנרקה יד: לע .בשחמה ןיבל סדאה

 לע הבוגתב בשחמהמ עדימ ליעפמה לבקמ שארמ ךכל דעויש טלוב

 לחה |,תונוש תורטמל שמשל תולוכ* ולא תועדוה | .ויתולועפ

 .הדמול םושייב תבלושמה העדוהב הלכו וגול תנרקהמ

 אפשא 66(+"8"56אא1)
 1 לארשיב

 2 קרוי-וינב

 3 ןוטגנישווב

 וה :מהרבא ןר 1990 (6)
 5 הזה ורקמה תא ךמצעב בותכל הסנ

 .תודוקפ יטירפת תביתכ היהי ונלש אבה תוליעפה בלש

 לש הקופתה יהמ .\0 \% 841 ורקמה תואקסיפ שולש תא ןחב | :ליגרת
 .ןהמ תחא לכב הנוש המו ןלוכל ףתושמה המ ,ןהמ תחא לכ

 םיאשונה תנבהל םורתת הז ליגרתל תובושתה שופיח ךלהמב הבישחה

 .ךשמהב םהב ןודנ רשא

 /ז\ םע (חסחטספו| ... ) כוליש 4

8681 .1 

 ?נשל קלוחמ הז רוזא .היולג תוליעפל רוזיא ונשי 1ת62ע8-0862ע0-ה תפמב

 ,םינותנ .תטילקל חטשמו תועדוהו תורתוכל חטשמ :םיירקיע םיחטשמ

 .הלופכ הדרפה שי וללה םיחטשמה ינש ןיב .םייולג םידוביעו םינוכדע

 חוור תרוש .1

 יתש טלקה חטשמ ןיבל תורתוכה חטשמ ןיב הדירפמה חוורה תרושל
 לוגלג תעב שמתשמה לע לקהל ידכ .תיביטרפואו תילאוזו :תורטמ
 תרושב ךרוצ שי ,וילעמ "אפקומ" תורתוכה חטשמ רשאכ ךסמה
 דומצב םינותנה תורוש "תולגלגתמ" ,ןכ השעי אל םא  .חוור
 .רמוחה תאירק תוחונמ דבאמ שמתשמהו הנותחתה תרתוכה תרושל

 ךרעמב טלקה חטשמ תלעפהל תודש תומש תביתכל םג תשמשמ וז הרוש
 תביתכ ירחא .םינותנה סיסב לש טירפת תודוקפ וא תויצקנופ
 ורתסו* א1, א2,... לשמל ,וז הרושבש תודומעב תודשה תומש
 ./2+ם ידי לע תומשה
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 .חוורה תרושל תחתמ דימ תאצמנ טלקה חטשמ לש הנושארה הרושה

 ./2ת6086817 :ךכ רידגנ ולוכ טלקה חטשמ תא

 תורתוכה חטשמ תאפקה .2

 יד* לע הדרפה עצבנ ,טלקו תורתוכ ,וללה םיחטשמה ינש ןיב

 תילאמשה הנעפב בצומ ןמסה רשאכ תעצבתמ וז האפקה .%

 םא .[₪%6/28%817]8060... ורקמה טפשמ תרזעב 28%81 לש הנוילעה

 - תרחא ./שטג הדוקפה תא עצבנ 4 הדומע תא ללוכ טלקה חטשמ

 ./₪65 עצבנ

 הדעונש תחא תינגומוה הדיח* לאכ ולוכ טלקה חטשמל סחייתנ הז קרפב

 םיקלחמ דציכ הארנ םיאבה םיקרפב .הדומע לכבו הרוש לכב םינותנ תטילקל

 םייולג םידוביע ,םינותנ תטילק תובלשמה תונוש תולטמ עוציבל הז חטשמ

 .םייומס םידוביעו

 םוחת תא השעמל רידגמ הדומעו הרוש לכב םינותנ תטילקל דעונש טלק חטשמ

 םה חולב תודומעה תורתוכ וב רשא (6868 5856) םינותנ סיסבב םינותנה

 בורב יתיארש "תידסממ"ה הרוצה .המושר איה הרוש לכו תודשה ירידגמ

 .רוגס חול הנבמ לע תססובמ יתנחבש םימושייה

 רוגס חול הנבמ

 לכה ךס הלהנמ| רואית רפסמ

10 
1. 0 
89 
9.908 

 רובע תודחוימ תודומע קיזחמ ,חולה ךרוא לש שארמ הכרעה בייחמ הז הנבמ

 לע השקמ ,תוקיר תורושל ןורכיזב רתוימ םוקמ ספות ,םייכנאה םיווקה

 .םינותנל השיג לעו םינוימ לע השקמו תורוש לוטיבו תפסוה

 .חותפ חול הנבמב תומייק אל וללה תולבגמה



 חותפ חול הנבמ

 ח"שב תולע טירפ
 ךיראת יו ג

 ןוכדע לכה ךס קוויש רוציי הלהנמ רואית רפסמ

 0 2000 25762 8 לכה ךס

 19 200 10 75 25 א 1
 1. 0 2-00 2000 5 15 ּי 2
 19 200 50 112 .08 ג 3
 9 .9 200 00 2000 100 ד 8

 תויוצקנופ הבו תורתוכה חטשמב תללכנ "לכה ךס" תרוש ,חותפה הנבמב
 רשאמ רתוי ןורכיזב םוקמ תספות הנניא וז הרדגה .תורוש רפסמ תוחפ ןויליגה תיתחת דע טנמוגראה תא םירידגמ ולא תויצקנופב .65טמ גוסהמ
 םייטמוטוא םימוכיס םילבקתמ ךכמ האצותכ .תחא הרוש ינפ לע טנמוגרא
 ./₪6 ידי לע אפקומה תרתוכה חטשמב םילולכ םהש ןויכמ שמתשמה יניעל דימת םיארנ הלא םימוכיס .םינותנה תטילק תעב

 .דחא ורקמ טפשמ בתכיו שארמ חטשה ןכו* ךכ םשל .(תורוש) תומושר תפסוה לש םיבצמ לע תונעל ידכ 1 לש תימניד הרדגהל להונ עובקל קר רתונ וישכע .חטשמה לש הנורחאה הרושב היהי 4 רפסמ טירפו הז חטשמ לש הנושארה הרושב היהי 1 רפסמ טירפ .היתודומע לכ לע םינותנה תצירטמ תא קוידב רידגמ 28%81 חטשמה

 .םינותנה תצירטמ לש הנושארה הרושה תויהל שארמ הדעונש תחא הרושב תודומעה לכ תא /2עת628%817 | םירידגמ דת<6ע8-088620-ה תמקה תעב

 :תורישה טפשמ תא בותכנ 1 2 טפשמה עוציב ידכ ךות 28681 םוחתה תא רידגהל ידכ

 1 2 -- , (תסמ6) ( 00 286817 / יח 086817 . (31) 7 / 86817 /א סת[
 31 (9ת6] 6 2]+6ם6] (וג] (6סטעת]

 עד 2

 אוה יסיסבה ורקמה .(סאפ ₪ס66) ליעפ ורקמ תחת םינותנ) דילקהל תרשפאמ וז הדוקפ ./ג ולביקש םיאתל ןמסה תעונת תלבגומ הז םוחת ךותב םג .(28%81-ל סחייתא ךשמהב) רדגוהש םוחתב קר וביצהל רשפאו ןמסה תעונת תלבגומ הדוקפה תלעפה םע .28%681 לשמל ,רדגומ םוחתב םינותנ תדלקה תרשפאמ /5ע1 הדוקפה

7 

 .(680] םיעצבמ ,הזה בצמהמ תאצל ידכ

18 



 ןווגמ רצייתש ורקמ תקסיפ היהיש דע הזה ורקמה טפשמ תא חתפנ הבה
 .ליעפ ורקמ תחת םינותנ תדלקהל תוקופת

 תא רשפאש םוקמ לכב םידקנ ,ןיעל םיענו הלעפהל חונ היה: םושייהש ידכ
 םילמה

 +ש1ת6סשפ021] (82610%9 61682) (?2820012)

 רשפאל ךירצ םינותנה תדלקה תעב .ךסמה תא האיפקמ (ש1260050+%+] הלמה

 בותכל שי ןכלו ןמסה לש תינדי העונת

 +ש1ת6סשפסת) /21085817

 :תולטמ יתש תועצבמ +כ8ם1+610%+ 6108ע) טפשמב םילמה

 חיש-ודה רוזיאב טירפתה תודוקפ תמישר לש הרתסה - ק8ת8102+ .1

 .ורקמה תלעפה תעב (ןוילעה לגרסל לעמ)
 ,האצותכ .₪ס66 1ם0₪1680029 לכ תא ריתסמ הז טנמוגרא - 61088 .2

 אל םה לבא ,ןויליגב םתוא טולקלו םינותנ דילקהל םנמא רשפא
 .םאנמה ירחא קר אלא ,לגרסל לעמ הדלקהה תעב וארי*

 ,בותכל שי ךכיפל
 (טש1תבסשפסמ) /08(2128%81ת610ת]7

 .(??8שססת) שקבל ,יוצר אל םגו ,ךרוצ ןיא

 6תט6811 ... 3

 טירפתהמ האיצ* ."ךמצעב תאז השע" טירפת להונ הליעפמ ₪6תו00811 הלמה
 טפשמ איה ₪6מ110811 ,רמולכ .ורקמה תאירק ךשמהל הריזחמ +886) ידי לע
 .ךכ רחא ראותי םיטירפת תמקה להונ .רבדו ןינע לכל תוריש

 בותכל לכונ הז בלשב

 \א +208%826] (כ8מ61019) (ש1ת60₪50++] (₪0ת060811 116ת₪01 ] (1 6080 ]
 /ס108%81(ס8מ61סמ)]"(סע8תסב \8]

 .ת65%61ת8 תענומו תינסחמה תא הקנמ (2658%80%6) הלמה

 \% -ב האלולה

 תודוקפה טירפת תא םיאור חיש-ודה רוזיאב - +₪6מט6811 %6תט1) .1
 .6ח01 ומשש ונלש

 הדוקפה לע ןמסה תבצה ידי לע טירפתה תודוקפ תא עצבל רשפא

 לש הנושארה תילאמשה תואה תשקה ידי לע וא ,םאדמה תשקהו

 .הדוקפה
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 שיקהל רשפאו /2ע128081(ק8ת610מ)" םילבקמ +686) םישיקמ םא .2

 .0אפ בצמב םיאצמנ אל וליאכ םתוא ךורעלו םינותנ

 .(₪0תט6811 6תט1) בוש םילבקמ +656) םישיקמ םא 3

 םינותנ תדלקה :שארמ םירדגומ םיבצמל שמתשמה תא "תלעתמ" תאזה האלולה

 תודוקפ ןתמו ןויליגה ינפ לע "םילויט" לש תורשפא אלל רדגומ חטשמב

 תשקהב איה האלולהמ תאצל הדיחיה ךרדה .ןויליגה תלעפהל םיטירפת ךרעמב

 .((0268%0+%] י"ע םוסחל ןתינ תאז םג) 8%

 םיטירפת צצ 5

 התע רובעל לכונ ןכלו (ש6םוג ... ] להונ תא ליעפהל עדו* רבכ ארוקה

 .הזה 1ת62ע%8620-8-ב "םיטירפת ע" חותיפל

 סתט1 .1

 לש תוישארה תולטמה עוציבל הלעפהה תולימ תא  ליכמ הז טירפת

 .תוקופתה תמישרב תועיפומ ןהש יפכ 1ת%2ע8-/88620-ה

 ו!6חט1 תמקה חול

 הליעפמ הקסיפ הלועפה רואית

 1 ףולש +\פ) (ם6תט6811 716חט2) (סעפתסה \1) רוזיא לש םינופלטה רפס תפילש

 2 שפח (סעפתסם 3) יטרפו החפשמ םש יפל ןופלט רפסמ אצמו שפח

 3:ךייימ (סעמתסמ 4) ב"אה רדס יפל םינותנה תא ןיימ

 (סעפתסמ 5) ףסונ םש תטילקל תפסונ הרוש חתפ | 4 הרוש

 (טעמתסת 6] ופלשנש םינותנה תא ספדה | 5 ספדה

 (\פ](סעפתסת \א) תפסונ הלועפ לכ אלל שדח ךסמ 6 ךסמ

 7 אצ (ססאתסג \ם) תפסונ הלועפ לכ אלל םיניינעה ןכותל האיצי

 +₪6תט6811 ?16תט3] (םעהתסה \=] רוזיא לש םינופלטה רפס תרימש | 8 רומש
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 ,ל'עלש המקהה חולב הנושארה הדומעב תובותכ ןהש יפכ ,הלעפהה תולמ תא
 ולעי (₪0מו1ג0811 %6תט1] תלעפה תעב .אסתט1 לש הנושארה הרושב בותכל שי
 הלעת הלעפהה תלמ לע ןמסה תבצה .תיעצמאה חיש-ודה תרוש לא ולאה םילמה

 חיש-ודה תרוש לא (א6תט1 לש הינשה הרושב בתכייש) הלועפה רואית תא
 ליעפהל רשפא .תשקובמה הקסיפה תלעפהל םורגת םא1מה תשקה .הנותחתה

 .הדוקפה למס תשקה ידי לע םג טירפת תדוקפ

 סוטול לש לדחמה תרירבש רחאמ .תובישח שי טירפתב הלעפהה תולמ םוקימל

 החיכשה הדוקפה תא םש בותכנ ,"לאמשמ הנושארה הדוקפה לע ןמס" איה
 ןויכמ טירפתה לש ינמיה הצקב בותכנ התוחיכשב הינשה הדוקפה תא .רתויב

 תודוקפה ראש תא .ןמסה תא םש ביצהל ידכ (הלאמש <ח) תחא השקהב ידש

 .םושייה תמקה תעב ינויגה ונל הארנש רדס יפל וז הרושב רדסנ

 .םיפסונ םיטירפתל תויופעתסהב ךרוצ שיש רוריבב הארנ הז המקה חולמ

 םישקבמשכ "ףולשל רוזיא השא" תשקבתמה הלאשה לע הנענ 86תש2 תרזעב

 :םינותנ תרימש תעב תויורשפאה לע הנעי[1 % 16תוט3 .םינותנ תפילש

 .רומשל אל - לטב .א

 .הנושארה םעפב הרימש .ב
 .רומש | .ג

 .!6תוג2 תא ךורעל התע לכונ

 \ו6חט2 תמקה חול

 תלמ

 הלועפה רואית הלעפה

 לארשי

 הליעפמ הקסיפ

 לארשיב ןופלט ירפסמ ופלשי +166 אא1",1"]-(ססהתסה 1]

 +166 אא7]"2",1(ספ8תסת 1) קרוי-וינב ןופלט ירפסמ ופלשי קרוי-וינ

 166 אא7]"3",1(סמהתסה 1] ןוטגנישווב ןופלט ירפסמ ופלשי ןוטגנישוו

 היהת הנממו "רחא" היהת טירפתב 8-ה הדוקפה ,םירוזיא הנומשמ רתוי שי םא
 .ףסונ טירפתל תולצפתה
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 ןויליב - קסיד תרושקתת 6

 דחאו דחא לכל הקסיפ התוא איה םינותנה תא תפלושש ורקמה תקסיפ

 רוזזאה למס תא "םילתוש" התלעפה תא םישרודש ינפלש אלא .םירוזיאהמ

 תא הארנ הבה .המאתהב ע116א8₪61 םילבקמ ךכמ האצותכו אא1 אתב

 :םינ**נעה תולשלתשה

 668-8020 יופימ .1

 א רוזיאל םינותנה תצירטמ םע 45011-ה %בוק םשש טלחוה יופימה תעב

 :היהי
 [רפסמ לכ = א] 1

 ,ןמסנש םג טלחוה

 לארשי <--- 1 < א

 קרוי-וינ <---- 2

 ןוטגנישוו <---- 3

 צבוקה םשל תוריש טפשמ .2

 ךרע לבקמ אא1 רשאכ .ירלודומ הנבמב בותכ ע116א8₪61 תורישה טפשמ
 .<בוקה םשב תיטמוטוא הזה ךרעה עיפו* ,("3" לשמל) אוהש לכ

 תע1ט61 :
 עכ1ש1 \תאת\שפ 33

1\ 502121 
 ק1161 \1

 אא1 % ןוטגנישוו = 3 | קרוי-וינג = 2 לארשי

 םאסט1 .1
 ק116א8201 +22106182121850001218011618א%8188א%618." (ע6ס\געת) "

 תועדוהל תוריש טפשמ .3

 .הלש טנמוגראב המושר ותבותכש אתה ןכות תא הריזחמ 06 היצקנופה

 :;רבסהה הנהו יטנגלאו טושפ רבדה לבא ,ךבוסמ עמשנ

 "קרוי-ולנב" בותכ 8582 תבותכב ,"לארשיב" בותכ 8561 תבותכב
 ."ןוטגנישווב" - 8563 תבותכבו

 אפשא 60(+"א8"=5אא1)
 1 לארשיב

 2 קרוי-וינב

 3 ןוטגנישווב

2 



 אא1
 אתב ךרעה רשאכ ₪563 ריזחמ 06 היצקנופה ךותב "8"<16אא1 טנמוגראה

 תאצמנה 06 היצקנופה ריזחת ,האצותכ .האלה ךכו ,3 הווש('(0

 לבקנ אא1 אתב 1 בותכנ םאו ."ןוטגנישווב" הלמה תא 56% תבותכב

 אא1-ב םיכרעהש דימת רוכזל שי) "לארשי" הלמה תא %5₪%א תבותכב

 .(16%%6 108019106 180618 - לאמשל םירשוימ תויהל םיבייח

 תודוקפה יטירפת .4

 .םירוזיא תמישר םילבקמ "ףולש" םישקבמשכ

 :האבה הלועפה תשחרתמ ,"ןוטגנישוו" םישקבמשכ

 +166 אא1, "3"]- י"ע "3" ךרעה תא לבקמ אא1

 38\:6הת\₪5 3\₪ס2א5ת53 \ 61 \1613.161 | :ריזחמ 1161

 ןוטגנישווב :ריזחמ ןופשא

 (סעתסמ 1] ךכ רחאו

 ליעפמה טפשמה .5

 :ליעפמה טפשמה תא ריבסנו גיצנ התע

 1 % תא11 ,ופשא) 7 /006(ש060)צצ17 (6] /910א(656) (ת7]116%8061
 +1 1<(7]2ם60950מ)(סע8ת6ם 41)

 :ולש תורישה יטפשמ םה הלאו

 1 2 /2תסקהע05(5617](ט].(7]31(7/6012826817008%8178/20]31

 31 (6ת6](+6 2]+6ם6) (ט)(ע6סטעת)
 1 +2055826) (ק8ת61099] (ש1ת6סשפסת) /08(2128%81ת610מ) (סעפתסת \1)

 61  (כ8ת610%2] (ש1ת6008012) (ע6 עם )
 91 (סתסעעסע ל 2600()1,8%11ע2ת)

 סם 1 +61) /ש60(תסמס) (ש060] 286817 /ש6ת(כפת61סמ ) (ש1ת60ש50ת) (86601)
 (סעפתסב 41)

 86601 (מ66ק 2)(ס662 1)(ס660 066(]2ק 2600()1עת)

 (הז ךרע ונשקב םא) "ןוטגנישוו"" ךרעה תא ביצמ ליעפמה טפשמה

 ידכ תורתוכה רוזאב דעויממה םוקמה הנעה וז תבותכ .8אא11 תבותכב
 םינותנה תא  ףלושו ךישממ טפשמה .תונוש תועדוה |וניניעל | גיצהל
 ןאכמ | .היולגה תוליעפה רוזאל םתוא ריבעמו "ןוטגנישוו" רוזיאל

 :האלולה םע ורקמ חוקיפב הדלקה בצמל ןויליגה תא ריבעמ אוה

 /עב <--> (₪0תט681] ...]
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 .2 קרפב ול ליבקמה ןיבל הז 1תפע8-0806ע0 ןיב הוושה :ליגרת

 םירוצצמ 7

 תא הסינכמ ,העבטמ | ,היצמוטואה | .םינוכיס םיוולתמ יטמוטואה לועפתל

 לש החוכ .שחרתמל םיתעל בל םש אוה ןיאו "יטמוטוא" חור ךלהל ליעפמה
 .ךיפה יתלב קזנ םורגל רשפא רותפכ תציחלב יכ דע ,בר הכ היצמוטואה

 יושע הזכ קסש נפל עגר "םירוצעמ" ןיכהל ןנכתמה לע הבוח ,ךכיפל
 תבתוכו םייקה תא תלטבמה הלועפ - םינותנה תרימש תעב ,לשמל .תורקל

 תויופעתסהב שומישה .הזכ "רוצעמ" סינכהל יוצר ןאכ .שדחה תא ומוקמב
 ,הז ךרוצל שמתשמה תושרל הדימעמ סוטולש םיעצמאה דחא קר אוה םיטירפת
 :אמגודלו

 ."רומש" םישקבמ רשאכ 16מט1-מ ףעתסמ 3

 תלמ
 הלעפה

 לטבל

 וסחט3 תמקה חול

 הלועפה רואית

 עצבתת אל הלועפה

 הליעפמ הקסיפ

 (סעתסמ \5)

 (6תט6811 116חט4) (ם6תט6811 ?6תט3](פת8ת6ת \א) רוזיאב הנושאר הנקתה

 +סעפתסם 2] םימדוקה םוקמב םישדחה םינותנה ורמשיי

 :םיקלח השולש הז ליגרתב |:ליגרת

 אמגודב תבייחמ הנניא הנושארה םעפב רוזיאב םינותנ תנקתה 41
 .תאז רבסה .תדרפנ ורקמ תקסיפ וז

 תופעתסה שי "שדח" הנקתהלש םיאור 86תט3 תמקה חולמ .2
 תויהל הכירצ הז טירפת לש לדחמה תרירב .ףסונ טירפתל
 .תאז רבסה ."לטבל"

 תמקה חול הארי: דציכ ?הז טירפתב םיטירפה ראש םה המ 3
 ? ץסתטה

 ךכ .םירוזיא תמישרל תופעתסה תבייחמ רוזיאמ םינותנ תפילש | :ליגרת
 הנושארה םעפב אלש םתרימש םג םאה .הנושארה םעפב םתרימש םג
 .רבסה ?תאזכ תופעתסה תבייחמ
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 4 קרפ

 חו! גוסמ תוריש תי:רפס

 תוריש תיירפס |.

 תביתכב ₪15 גוסמ תוריש תיירפס םיבלשמשכ רגסנ היצמוטואה לגעמ

 םירחא ורקמ יטפשמ רפסמ תרשל יושע דחא ורקמ טפשמש םשכ .1תסע8-86ע0

 יצבוקב םיאצמנש ורקמ יטפשמ רפסמ תרשל לוכי אוה ךכ םיוסמ ש%א1 צבוקב

 םיילסרבינוא תוריש יטפשמ רפסמ םע ₪%1 ףבוק רומשל רשפא .םינוש 1

 תביתכ תעב יחכונה בוקה לא ךרוצה יפל /+66 הדוקפב םתוא אביילו

 ללכו ללכ המוד טפשמ ותוא לש תרזוח הביתכ ןיא לבא 1628-8620

 .לרלודומ הנבמב ותלעפהל

 לשמל ,בותכל לכונ .ילסרבינוא ורקמ טפשמ בותכל תורשפא תמייק

 31 6( ם6)+68 6(]2ם6) (וג] (ת6סטעם)

 8600 לש רוציק) ₪18 תמויסה םע ,דחוימ גוסמ <בוקב רומשנ הז טפשמ

 יא וא ותניעטב תולת אלל ןורכיזל ןועטל ןתינ הזה %בוקה תא .(110ע8עץ

 וא ףולשל ןתינ ובש בצמ רצונ ,רמולכ .אוהש לכ שא1 צבוק לש ותניעט

 םינועט וראשי ₪15 גוסהמ ,םיצבק וא ,<בוקה תע התואבו ש<1 בוק קוחמל

 .ןורכיזב

 םיאצמנש ₪1מ יצבוק לכ םע תיטמוטוא תרושקת רצו: ש%א1 הדובעה ןויליג

 קלחכ וללה ₪15 יצבוק םילעפומ תומיוסמ תולבגמב .ןורכיזב וילא ליבקמב

 ראשנ ,רחאב ןויליגה ףלחוהשמ .יחכונה ןויליגה לש רבד לכל ילרגטניא

 .ומדוקל ןתנש םשכ קוידב תוריש ול ןתונו ןורכיזב ₪15-ה צבוק

 אלו ,תיסח* םינטק ₪15-ה יצבוק ויהי תירלודומ הביתכ לע םידיפקמשכ

 .ןורכיזב בר םוקמ וקיזחי

 :תורישה תמר יפל גווסל רשפא םיוסמ ₪15 צבוק ידי לע ןתינה תורישה תא

 .ש<1 יצבוק לכל תוריש .1

 ,ומכ תונמוזמ םיתעל ךסמל "הלוע"ו רזוחש ש>1 בוקל תוריש .2

 .םושייה לש םיניינעה ןכות בוק ,לשמל

 .₪א1 יצבוק רפסמל תוריש 3
 .דדוב ש<1 צאבוקל תוריש .4
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 חוופ ץבוק ידי לע תוריש 2

 רשא ,9620411.א1מ ףבוקב םירמוש תוילסרבינואה ורקמה תואקסיפ תא
 קלה הנה .םושייה תלעפה םע יטמוטוא ןפואב ןורכיזל ותוא םינעוט
 :הז בוק לש הלוכתהמ

 1 +99]+20508506) (711) (26חט6811 16תט1) (ש1ת60ש50ת] /2128%81(ק8ת610מ) " (פש8תסה 1]
 31 (6ת8(]6 2) (6ת8] (ט] (ם6ס0טעת)
 32 .(6ת6(]8 6(]2ת8] (ט) (ע6סטעת]

 35  א(656](ע6ס0טעת]
 41 +26568(]99ע6) (71) (ש1ת8סשפסה)] /2108%81(ק28ת61ס0מ) (סע8תסת 1)

 51 +99] /?+פ5%0תו" (ףט16]
 61 +1מ616866 260()8581טעת]
 62 +1ת616866 8582)(ע60טפת)
 63 +1ת610856 %583) (ע60טעת]
 6% (4ת6168%56 8588] (ע6סעת)

 69 (1ה610866 58901] (ע60טפת]
 71 (?ע28()826011ת610/6 0168ע)(ש106095011) (1ת616866 /58901) (6סטפת)

 72 (כ8הת61סח] (ש1ת60950ה ) ( 6סוגעת )
 81 (018תא א%א7]11-(ע6סטעת)

 91 (סתספעספ 91 1,8%11) (ע60מ9ה]
 91 1 (71] /שפ6(םספ6) (2060] 28%817 /ש72(60) (86602) (ספהתסה 81)

 99 (ע6סטעת]
 86601 (566ק)(0600 2)(ע6סטעת]

 6602 (0660()0660 0600()5660()2 26%6(]2טעת)
 1 ןת מ ה

 ןופ2 ₪ 3 ג 5 תא. ןקפ ט לק ג א כל
 3 25אצאתג צקהו וןקת תס פ ד מ ב הל ק ת

 יה
 1 ימהרבא ןר (0)

 "םוקמ קיזחמ" 99 ּורקמ .םימדוקה םיקרפהמ םירכומ הלא  ורקמ יטפשמ
 ,ורקמ לכ לש ותליחתב בותכל תוצרל םייושע ונאש טפשמל (018066 10166ע)
 .(0268%0%29] לשמל ומכ

 ורקמה" תא בוש ןחבנ סם .1₪ <בוקב ₪6םוג .₪א1 %בוקה לש ורקמה תרימשל

 .1 קרפמ "ףלושה

 \2 \0 +268%826) (ט1ת60ש5סת] (כ8ת610%% 6168ע) (28₪60+4) (1מ616806 158901]
 +תסמס)] (7) (ש1ם6009019) /05(6) (ם 7]2א086817(ס0ת6עעסע \2)

 +17 6"(60611ע06" ,א08ה6881) ="ס"] (סעפתסת \2]
 מ
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 -(םפ8תסת \2]
 \8 +1ם616866) /ש6ס /שקס6 / 21116617 (ףט16]

 \פס +3ת816866) /210116617 /שקסס /₪66 (תספ6) (8060) אא17 /שסס(ט1%]



 :רבסה

 ןכות ךסמ תא ליכמש ₪1 ןויליגב ראשנש שדח \2 \0 ורקמ םיבתוכ 1
 :םינילנעה

 \2 \0 +סע8ת6ת ₪2)

 ,ןמקלדכ ורקמה תואקסיפ ראש תומש תא םינשמ .2

 \2 0\  --ל 2 \8 --ל ₪8 \ס ---ל ממ

 ,םוס בוק ןיבל שא1 ןויל'ג ןיב /6 הקתעה תדוקפ עצבל רשפא יא

 תועצמאב וללה םיצבקה יגוס ינש ןיב םינותנ תרבעה עצבל רשפא לבא

 :אבה טפשמה ונשי םיניינעה ןכותב .ורקמ תודוקפ
 /6+08]+ת 2 17

 לש ומוקיממ הנימי תודומע יתש אצמנה אתה ןכות תקתעה איה ותקופת
 תעדוה רורגת וז הלועפ .א28%81 תבותכ לא ,הרוש התואבו ןמסה

 לועפל ונילע ךכיפל .ש18 ףבוקב אצמנ אכ61 םא ,(תתתַסּה) האיגש
 :ךפ

 .תירוקמה ורקמה תקסיפב /+5 םילמה לע רתוונ .א

 טפשמה תא ףילחנ .ב
 /60+05](ם 217

 :אבה טפשמב

 +166 אסה<81,+"/806"22(+"805%021"6ת66011001(8ת66ת("עסא") ,0)) )ד

 .הז רחא הז םתוא ןחבנו ויביכרמל הזה טפשמה תא קרפנ

 60611 001ת66ע ( "עסש" ) היצקנופה
 .8 - לשמל ,הרושה רפסמ תא הריזחמ

 08%21ת66611001(8ת662("עסש") ,0) היצקנופה
 .(18061) תיוותכ הרושה רפסמ תא הריזחמ

 רוחבל ידכ ןמסה תא םיביצמ הילעו סם הדומעב אצמנ םיניינעה ןכות

 ורקמה בותכ ,6 הדומעב ,הנימי תודומע יתש .הפילשל בוקה תא

 תא ריזחמ אבה בולישה ,ךכיפל .תשקובמה הלועפה תא עצבל דעוימש
 אצמנ ובש םוקמהמ הנימי תודומע יתש אצמנה אתה לש תקיודמה תבותכה
 :ןמסה

 +"8686"8ע1תש(66611ק01ת60ע("עסש") ,0) ---> 8

 תהתפ בותכ 68 תבותכב םא ,לשמל .אתה ןכות תא הריזחמ האבה תפסותה
 :לבקנ יזא

 66(+"865%21"8תש(66611ק01ת66ע("עסש") ,0) ) ו



 לבקל ידכ /+5 ףיסוהל קר רתונ וישכע

 +"/866"22(+"868%"6ע1ם60611(2קס1ת6ס6ע("עסש") ,0)) ---> /?ת85

 תבותכב בתכיי +186 ... ] ורקמב ינשה טנמוגראה לש הזה רצותה
 .ומצע ןויליגב אלו ,ם15 %בוקב תאצמנה 1

 .םוחת תומש ללוכ ,(ורקמ תיירפסב) ₪15 %בוקב רומשנ אבה ורקמה תא .4

 .דחא אתב בותכל יוצר ₪2 לש תונושארה תורושה עברא לכ תא :הרעה

 ם2 +20655826] (ש1ת4סשפסמ) (8ת6101% 6168ע) (?1()28₪6021ת0616866 858901)
 (תסמ6) (7) (ש1ת6005029)

 (166 א08ה6ה1,+"/866"22(+"865%621"8תש(606611201מ66%("עסש") ,7]))0
 (סתסעעספ \םע)(1% 6"(60611ע6" ,אכה581)="ם")(סעהתסב \ם2]

1 

 -(סעהתסת \םע]
 ם8 (1ת610866] /ש60 /800/ 2921116617 (ף10)

 םס +1ת6168066] /22114617 /שפסס /שט6(תסמ6] ( 060) אא17 /שס0016(0]

 םא .תונושה ורקמה תואקסיפל ונתנש תומשה תא ריבסהל רוזחנ וישכע

 שי ,ןורכיזל ונעטנ םלוכו ₪10 יצבוק רפסמב בותכ ורקמ לש םש ותוא
 .ןושאר ןעטנש ₪15 %בוקבש םשל תומידק

 אוהש ,רמאנו ₪1פ-ב םגו שא1-ב םג רדגומ אוהש לכ םוחת םשש רמאנ
 תומידק שי ₪%א1-ל יזא .(166...] םע לשמל ,ורקמ טפשמב בלושמ
 .₪10-ה לע אלו ןויליגה לע לעפי 16%-הו

 תומש תוידוח** לע דיפקהל שי ורקמ תוירפסב בחרנ שומיש רשפאל ידכ
 םירפסמ םהש תומש ש<>1-ה יצבוקל תתל גהונ ינא .םינושה םיצבקב ורקמה
 תוירפסב הלעפהל ךרעמ םיניכמשכ .םירפסמ םהש תומש - םכותבש ורקמלו
 %בוקב אצמנ 1 1 ומשש ורקמה ,לשמל .םיבלושמ תומש ורקמל םינתונ ,ורקמ
 .תַפת3.ש<1 \בוקב אצמנ 3 1 ורקמה וליאו ,תפת1 .1

 ךכיפלו (אסמט ליבשב) ₪ איה תמודיקה ןאכ ,םיניינעה ןכות <%בוקל טרפ
 .האלה ךכו ₪2 ךפוה \2

 .ןורכיזל ונעטנש ₪18 יצבוק רפסמ םע תבלושמ הלעפה לש תורשפא תמייק
 :םיצבק ינש ןורכיזל ונעטנ ונינפלש תואמגודב

 .תילסרבינואה ורקמה תיירפס תא ליכמה 56עט₪1.411ם .1
 םיניינעה ןכות בוק רובע ורקמה תיירפס תא ליכמה %אסתוג.ם]ס .2

 סת .שא1



 אצמנ ומצע 858901 .(1ת616806 %56901) ורקמה ונשי /6תט.םןפ \בוקב

 \בוקל תוריש 56ע₪15.0411 ףבוקה ןתונ ךכמ האצותכו ,562ש411 .ם15-ב

 .אסתו .ש<1 %בוקל תוריש ןתונש סמו .ם10

 בלושמב םילעופ םה ,ןורכיזל ₪15 יצבוק רפסמ םינעוט רשאכ ,השעמל

 .דחא ₪15 צבוק םלוכ ויה וליאכ

 תיטמוטוא הניעט 3

 ילסרבינוא .תוריש לש תיטמוטוא הניעט 14

 ויהיש ןכתי: ןכ  לעו םינוש םילהונב םימקומ םינוש סוטול ימושיי

 ןורקיע לע רומשל ידכ .הז להונב אלש םימושיו ₪15 להונב םימושיי

 ךירצ ,ם1מ תחת סוטול תביבס לש םיניינעה ןכות לא הסינכב היצמוטואה

 562עט₪1.411מ - םיילסרבינואה תורישה יצבוק ינש תיטמוטוא הניעט עצבל

 .ךסמה לא אסמט.ש%1 םיניינעה ןכות תא םיפלושש ינפל ,אוסתט .ם10-ו

 רשאו ₪6תט.שא1 ינפל ףלשיי רשא ,אאסמט.ש<1 םשב ףבוק םיקנ ךכ םשל

 :אבה ורקמה תא קר ליכי

 (ע116א8861 ]7 62)2116%8(1) 028(0ת6ב 51)

 \ס (5 615800 ("80פסשש") ) /868186ע0%87 11086ש01

 / 881180087 11886ע0%₪071 (2116א70)21168₪62(71)861(פפ8ת6ה 51]
1 

1 

 ק1161 266(5600411טעת)
2 
22 

 ע1162 /6תט(ע66שעת)
 ע116א82061 +"א(680 1
 ק116%88ש62 +"א(6890 2

 ןורכיזל ונעטנ םא קודבל שי הנוכנ הרוצב הדובע ךשמה רשפאל ידכ

 ותרשיש םיצבקה ינש תא ןועטל שי ךכ רחא .ןריסהלו ןהשלכ ורקמ תוירפס

 .םקויש םושייה יביכרמ לכ תא הדובעה ךשמהב

 תא ךכ רחא רשפאל ידכ ע ישקממ דחא םידימצמ ₪8620%₪5-ה תניעט ךלהמב

 םידימצמ ונחנא הלעמלש ורקמה טפשמב .ורקמ ךרד תיטמוטואה ותלעפה

 םירחא ורקמ יטפשמב היה* רשפא ךכמ האצותכ .ע10 שקמה תא 18862000-ל
 .(8ספ43] הלמה י"ע 8620%2-ה תא ליעפהל

+ 



 תרשמה ₪1מ בוק לש תיטמוטוא הניעטל ורקמ טפשמ בותכ
 .1  :ליגרת

 .םיוסמ ש<1 +צבוק

 םושייב ש%1-ה יצבוק לכ תלעפה חיטבתש ורקמ תקסיפ בותכ .2

 הז ורקמ לולכל יחרכה עודמ .\6 ורקמה תועצמאב יחכונה

 תניעט :הנושאר לעפות הקסיפ וסא ?א%6מט.ש<1  %בוקב

 ?\0 תחת הלעפהה תרוקיב וא 86 יס

 דחוימ תוריש לש תיטמוטוא הקירפו הניעט 2

 אל ךא) תונויליג לש הצובקל וא ,דבלב דחא ₪%1 ןויליגל ורקמ תיירפס

 שי .דחוימ תוריש תקזחב איה (תיחכונה םושייה תביבסב תונויליגה ילכל

 התוא קורפל שיו היתוריש ושרדיש תמיא לכ ןורכיזה לא התוא ןועטל

 ורקמה תואקסיפ ידי לע תועצבתמ ולא תולועפ .ךרוצ הב ןיאשכ ןורכיזהמ

 .תואבה

 (תהת5.טא1  רמאנ) ןויל'גה תפילש ירחא תשחרתמ תיטמוטואה הניעטה

 אצמנ אוהש ןויכמו 3פת₪1.5פ ףבוק ןעטנ וז אמגודב .\0 ורקמה תועצמאב

 .אלמה ומשב אורקל ךירצ ,קסידב

 .םלשה ביתנה ןויצ אלל ףבוקה םשב יד ןורכיזהמ תיטמוטוא הקירפל

 \2 \0 +680(1%]8001] (2116א8₪61] 028(0ת0ת 41]
 \ם +2116%8₪62(2)8001)" (סעהתסב 51]

 כס 1
1 

 עק1161 38ת5(ע6%0עת]
 ק116א8מ61 :---:-- 1

 ק116א8מ602 +1

 תונורתי .4

 הנושארבו שארב .םיבושח תונורתי ללוכ ₪18 הנבמב ורקמ תיירפסב שומיש

 .ףסונ בושח יבחרמ דמימ לא תוירלודומה ןורקיע ןאכ בחרומ

 תיירפסב םירמושו דבלב תחא םעפ םיבתוכ שא1 יצבוק רפסמל םיפתושמ ורקמ

 בותכל ונתוא החנמש ןורקיעה יפ לע תאז םישוע .תילסרבינוא תוריש
 .ןויליג ותואב םירחא םיבר םיטפשמ לש םתורישל דבלב דחא טפשמ ןויליגב
 ,ןורחאה קרפב רבסויש להונ םע בולישב ,הז להונ קינעמ ,ךכל ףסונב
 ינפמ םגו "םינציצמ" ינפמ ,ורקמב שמתשמ לש תירקמ העיגפ 2



 5 קרפ

 קסידב הטילשה

 סוטול תטילשב םינותנ יגוס 1

 יצבוק .שא1-ו 29011 ,ם1מ :םיצבק יגוס השולש להנל הלוכי סוטול תנכות
 ןתינו סוטול ךרעממ קלח םה (₪1פ) ורקמה תיירפס יצבוקו (שא1) ןויליגה
 םיצבק ןיב תרושקת תרשפאמ םג הנכותה .דבלב ותועצמאב םליעפהלו םרצייל
 .הלא

 \בוקב םיאצמנה םינותנמ יחכונה צבוקה ןוכדעל סוטולב םילהונ םימייק
 \בוקב םיוסמ אתמ ןותנה תא "ארוק" ךסמה לע םיוסמ את .קסידב אצמנש
 שא1 ףבוקמ ךסמה לע אצמנש אבוקה תא ןכדעל םג רשפא .קסידה לע רחא 1
 ,רמולכ .ירשפא ונניא ךופהה ןוויכב ןוכדע ./%6 להונב קסידה לע רחא
 יא
 \בוקב םיוסמ את לא ךסמה לעש שא1 <בוקב והשלכ אתמ ןותנ "חולשל" רשפא
 .קסידה לע רחא 1

 :עוצקמ םושי* לכ .85011 יצבוק םלוע - קסידה לע ףסונ "םלוע" םייק
 םידחוימה תוארוהה יוות אלל) "יקנ' 85011 צבוק אציילו אבייל לגוסמ
 ,םילילמת דוביע -  תולטמ לש ןווגמ םיפיקמ הלא םימושיי .(םושייל
 םיבשחמ תרושקת ,בושיח תונויליג ,םינותנ ירגאמ לוהינ ,תונובשח תלהנה
 .הנהכו הנהכ דועו

 תלבגומ יתלב טעמכ הטילש שמתשמל םינקמה םיחונו םיטושפ םילהונ סוטולל
 םיצבקבו סוטולב ורצונש םיצבקב ,קסידב סוטולה תטילש .45011 יצבוקב
 ילהונ םיבלשמ רשאכ אלמ יוטיב ידיל האב ,תורחא תונכות ידי לע ורצונש
 םעפ אל .1ת%628-886עס םעו 86058-88בסעס םע 45011 יצבוקב הטילשל סוטול
 שי ,לשמל .תורחא תונכות יתש ןיב רושיגל לע-תנכותכ סוטול יתלעפה
 הזמ הנושה ,םיוסמ הנבמב ךיראת םירמושה םינותנ יסיסב לוהינל םימושיי
 יד: לע רצונש ךיראתה תא ףולשל רשפא סוטול תרזעב .םירחא םימושיי לש
 םוקמב האצותה תא לותשלו ב הנכותל סאות הנבמל ותוא תונשל ,א הנכות
 .ב הנכותב םיאתמה

 םתלעפהו 88011 הנבמב םינות) תרימשש הארמ | ןויסינה ,ךכל ףסונב
 תוריהמ הגישמו קסידה לע םוקמב בר ןוכסיח תנתונ 1ת%80-628ע0 ןויליגב
 .םינותנ דוביעו הפילש ,הרימשל ההובג

 רוגס הנבמ לש וא ,סוטולה ילגרס לש תוזחהמ תררחושמה ,תיבחרמה הבישחה
 קסידה ףלשנ וליאכ ,המוד .תובר תויורשפא תחתופ ,איהש לכ הנכות לש
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 םיגישמ הלעפהה תויורשפא ברימ תא .ךסמה לע סוטולה ילגרס ןיב לא ולוכ

 :םיאבה תונורקעה יפ לע םילעופ רשאכ

 .45011 הנבמב קרו ךא ,טסקט וא/ו םירפסמ ,םינותנ םירמוש .1

 םירקמב קר םתוא םירמושו 1ת5ע8-א8סעס-ב םיעצבמ םידוביע .2

 .םידחוימ

 םיריהמו דואמ םינטק שא1 יצבוק יד: לע לעפומ ולוכ םושייה 83

 .%8620-668-ל קסידה יופימ םיעצבמ .4

 בשחמל הסינכה - :לש תיברימ היצמוטוא םיעצבמ .5

 קסידה לוהינ -

 ינויל*ג ךות תולטמ לוהינ -

 1%28-ת80620-ב

 450וו-ב םינותנ תוצירטמ 2

 םיקלח ינשמ בכרומ חולה .םינותנ םע תוחול שי  םימושייה תיברמב
 אוה םינותנה תא ליכמש חולב ינבלמה חטשמה .םינותנו תורתוכ :םיירקיע

 \בוקב ורמשי* ,ללכ ךרדב ,חולה תורתוכ .85011 הנבמב רמשיתש הצירטמה

 .10%62ע8-08620-ב תובלושמ ןהשכ ,א1

 לכ רומשלו איהש הרוצ לכב הנשמ יחטשמל קלחל רשפא םינותנה חטשמ תא

 םינפואב טולשל רשפא וללה תוצירטמב .רחא 85011 ףבוקב הזכ חטשמ-תת

 :םיאבה

 תוצירטמב הטילש תובייחמ ולא תודוקפ ./ם+ /?1 טירפתה תודוקפ
 .ותומלשב םינותנ לש חטשמ תואציימ וא תואביימ ןהש ןויכמ תומלש
 .םדוקש ימ ,ןורכיזה לדוגב וא ןויליגה לדוגב תלבגומ וז הטיש

 הטילש םירשפאמ הלא ורקמ יטפשמ .(סק6מ ... ] גוסהמ ורקמ יטפשמ

 תרשפאמ וז הטיש .הפילשלו הרימש תולועפל דדובה ותה תמר דע קסידב

 לא תוצירטמ יקלח וא ,תומושר ,םיוות לש יביטקלס אוצייו אוביי

 45011 יצבוקב הטילש תלוכי תרצונ ךכמ האצותכ .ונממו ןויליגה

 .ןורכיזהו ןויללגה לדוג תולבגממ תררחושמ ,יפוס ןיא לדוגב

 קסידה םע תרושקת :םירושימ ינשב תעצבתמ םינותנה תוצירטמב הטילשה
 םילכה תא שמתשמה תושרל סוטול דימעמ ךכ םשל .ןויליגב םידוביעו
 :םיאבה

 ךות לא 845011-ב ורמשנש םינותנה תפילשל /?1ם טירפתה תדוקפ .1

 הדומעב בצומ ירפסמ הדש לכ הביצמה ,ט8106 לש הנבמב ןויליגה
 .תדרפנ
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 וא/ו טסקט תודש לש יטמוטוא לוציפל /65 ןיבל /91%6 ןיב בוליש .2

 .ןויליגב תודומעל םירפסמ

 .טסקט תוזורחמב לופיטל 8 תויצקנופ לש הרדיס .3

 - םתגצהל שמשמה הנבמה .םינוש תורוקממו תונוש תורוצב םירצונ םינותנ

 .אמגודל םינותנ ךרעמ ןחבנ הבה .םלוכב ההז - חולה

 1 רפסמ חול

 עוציב תמועל ןונכת - יביצקת ףיעס יפל תויושרה יביצקת

 ףדוע + | הגירה - ... ןונכתמ %-ב עוציב תוחפ ןונכת : % +

 ח"ש יפלאב תויושרה יביצקת ביצקתמ הגירח *

 8 םימראפו רע )א שש. ₪ " תושרה

 -5 200 193 - 8 3 578 -2 3 771 ממ דג ינב *

 -8 1 1 9.0 1123 1 6.1 84 1635 אמ םינג

 17 10 12 -6 5 35 -0 55 17 ממ רמת +

 -12.6 2173 1930 ָ- 3 6789 5789 -1 8962 7719 אמ הניפ ןבא *

 18.5 212 260 3.7 750 779 7.42 2 1039 ממ רוד

 .םיבושיחו םידוביע םה ראשה ,טלק ינותנ םה םישגדומה םיוותה הז חולב

 לנותנ םע (םירוט) םירוטקו השיש ןאכ ש* רתויב ההובגה טוריפה תמרב

 :הפילשלו ןוכדעל ,הרימשל טלק

 תושרה םש 1

 תושרה גוס .2
 ןוכת - א יביצקת ףיעס 3

 עוציב .4
 ןונכת - ב יביצקת ףיעס .5

 עוציב .6

 וא) "םיחטשמ" השולשל הלאה םירוטקוה תא דחאנ תיחכונה אמגודה ךרוצל

 :והשלכ םשב חטשמ לכל ארקנו (תוצירטמ

 קע1ת%61 = | עוציבו ןונכת - א יביצקת ףיעס .1

 קע1ת%62 = | עוציבו ןונכת - ב יביצקת ףיעס .2

 אהת651 = תושרה יטרפ .3
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 .קסידה םע תרושקתה תא םיקנ התע .ינויליג ךות הנבמ ןאכ דע

 6%8-18סע0-ל יופימ

 6 אנדס - טוטול םושייל הביבס

 8\:6ת\6₪5 \6  כהסה\166מ 1.תהת | ...........- דבלב 45011 - ב םינותנ
 160 2.ת8ת
 אהת65 1.תפת

 9600108 00 .יייייייייייייייייייוייווויוד תוריש

 עפ 600000 ייייייייייייייייוייויידוז ש<1 ךרעמ

 :קע1ת%1 הצירטמה רובע קסידה תבותכ
 :ק21ת%62 הצירטמה רובע 6: \8ת\ ₪5 166\2868\6ה 1 .ת8ת

 :אּההַפפ1ַ םינותנה חטשמ רובע 6:\הת\ ₪05 1668\2868\6 2.08
 6:\ תפת\ ₪5 28%68\6\א8₪65 1.8

 .1 חולבש םינותנה רובע קסידה ךותב ידמימ בר הנבמ םיקנ וישכע

 :אמגודל .םינותנה תא םינייפאמה (םידמימ) םירוטקו הליחת רידגנ

 תושר .1

 יביצקת ףיעס .2

 סוטטס 3
 הנשב שדוח .4

 הנש .5

 .[0 < א = רפסמ לכ] קתנתסא איה רתויב הנטקה הצירטמהש ,רמאנ
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 ב ףיעס א ףיעס 7 כ"הס - 1 תושרה
 םבבסבבששבשבפפבבבצש םםטטפטפפצפטטטפפעכא םטפטטטפטפשששבטפשש

 עוציב ןונכת % + עוציב ןונכת
 םםבפמ םממשב םפששב םבש55 שטפש=

 אהת651 < קעצת62<

 ךס6ש₪ 2.8ח 6%
 אגתספ 1.38 <

 ו-2 2 166\28%58מ 1.38ת %

 .הנש לכל שדוח לכל ףיעס לכל תאזכ הצירטמ לבקל רשפא
 \בוק לש תבותכהש ונמצעל ראתל לכונ ,45011 +בוקב הרומש הצירטמ לכ םא
 :לשמל ,תורפסמ היונב הז

 01 90 11.ת8ת
 ,רשאכ

 .יביצקתה ףיעסה תא תולמסמ לאמשמ תונושארה תורפסה יתש -

 .הנשה תא תולמסמ םשה זכרמב תורפסה יתש -

 .הנשב שדוחה תא תולמסמ םשה ןימיב תורפסה יתש -

 חתפנ בוק 1ת6ע8-/806ע0 הנבמב .םיצבקה ךרעמ תא לעופב םיקהל ךרוצ ןיא
 תורדגהה י"ע םינייפואמה םינושארה םינותנה םיעיפומש עגרב תיטמוטוא
 תוריש טפשמ לש הנבמב האוושמ אוה בוקה םשש ןויכמ תאזו .הלעמלש <

 .םינותנה תא "ףלוש"ה טפשמה תאו "רמוש"ה טפשמה תא תינמז-וב תרשמה

 ויה: תכרעמה לש ףטוש הלעפה ךלהמב .םירבדה תא שיחממ אבה םישרתה

 וא וז תצבשמב םינותנ ןיא) הקיר הצירטמ םתועמשמש ,"םירוח" הז םישרתב
 וללה "םירוח"ה ,ךפיהל .ללכ עירפמ הז ןיא ונל .(ןידע םייק אל בוק

 .ךכמ עפשוי יתשיפתה הנבמהש ילבמ םוקמב םיכסוח
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 2 רפסמ יביצקת ףיעס
 מ 1 רפסמ יביצקת ףיעס

== 

02 88 2 01 88 2 

01 88 .. 02 88 .. 

62 88 2 01 88 2 
108 1 88 01 1 88 02 

1 2 89 01 2 89 02 

 02 89 .. ו-7

2 89 01 2 89 02 

2 1 89 01 2 

4 2 90 01 2 90 02 

.. 90 01 .. 90 02 

2 90 01 2 90 02 

1 
6 1 90 01 1 90 02 

 11 לכב ךכ םשל שמתשהלו םינייפאמ לש בר רפסמ רידגהל רשפא וז ךרדב

 םש י"ע םינתשמ ןייפאל ,יוצר ףא םימעפלו רשפא .ףבוקה םש לש םיוותה

 \2808 1\ ,לשמל .הציחמה
\2 28%58\ 

 :םיביכרמ *נש לש םמויקב ,ךכ םא ,הנתומ קסידה ןיבל ןויליגה ןיב רשקה

 .8658-086ע0 *ופימ 1

 םיצבק תחיתפ רשפאמה הנבמב םינותנה תצירטמ יניפאמ תרדגה .2
 .1ם028-8620-ב תיטמוטוא (תבותכ ןתמ)

6 



 תרתופ 85011 יצבוקב םידדוב םיוות לעו תודדוב תומושר לע הטילשה
 :םימוחת *נשב לדוג לש תויעב

 צבוקה לדוג .1

 המושרה לדוג .2

 720 תב ןהמ תחא לכש תומושר 10,000 תב םינותנ תצירטמ שיש רמאנ
 םיקהל רשפא ךא ,םיוות 240 דע ןכרואש תומושר לע לעופ סוטול .םיוות
 ,לשמל .םיצבק רפסמ ינפ לע "התכישמ" יד* לע יפוס ןיא ךרואב המושר
 ןסחואמ הלש עטק לכשכ ,3א240 ךרואב המושר לע בושחל רשפא וזה אמגודב
 .רחא 25011 בוקב

 רשפא הלוכ הצירטמה לע םידוביע עוציבל .הצירטמה ךרוא תא ןוחבל רוזחנ
 םידדוב םיוות לע םידוביע םישרדנ תובורק םיתיעל .םיקלחב התוא אבייל
 ות "םיאביימ" הז ךרוצל .תחא ןויפיא תצובקב תורדגומה תומושר לע וא
 תא םיעצבמ ,תומושר לש הצובק וא ,תחא המושר ,םיוות לש הצובק ,דחא
 רשפאש ךכ .קסידה לע םיצורש םוקמ לכב תואצותה תא "םילתוש"ו םידוביעה
 .יפוס ןיא צבוק לדוג לע בושחל
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 םיברועמ םינותנמ המושר תמקה 3

 ןונכתב .תומושרו תודשמ בכרומה םינות) סיסבכ הצירטמ לכ תוארל רשפא

 תומושרו תודש לש יסלקה הנבמה לע רומשל יוצר המושרהו בוקה הנבמ

 המושרב תודשה ןיב (8611₪168") דירפמ ותב ךרוצ ןיא .םינותנ סיסבב

 הווש םיוות רפסמ לע רומשל םיבייח לבא .םידומצ תויהל םילוכי םהו

 .םיברועמ םינותנמ המושר תמקה עצבנ ךכ םשל .המושר לכב ןותנ הדשב

 םיברועמ םינותנמ חמושר תמקה

 4 8 0 5% | ט ש 6 ּה 1 ד
 1 1990 ראוני שדוחל ביצקת

2 
 3 בםבבםםבטבםבבםםםבםםבםםבםםםםםםםםםם5

 4 יביצקת ףיעס הקלחמ
 5 םטמפשטמפ=שטאשפטשש םאשצפשפפטטטטפטמפכש

 6 ב א םש רפסמ
 7 םשטששש שפשםששטמ=ש םםשטטמשששפש שאשש

8 
 9 15 1108 רוציי 1

 10 206 |33 קוויש 2 קנ0 6105 0 120 110

 11 205 25 ,1 הלהנימ 3

 רפסמל השירד םעו (םירפסמו טסקט) םיברועמ םינותנ םע חול ונינפל
 הדומעב טסקטל ,םיוות 4 םישורד הקלחמה רפסמל .רוט לכב הנוש םיוות
 םיוות 9 םישורד "א יביצקת ףיעס"ב םירפסמל ,םיוות 11 םישורד "םש"

 תמושר םיקהל םיצור .ם*וות 6 םישורד "ב יביצקת ףיעס"ב םירפסמלו

 .אבה הנבמב הזה חולב תורושהמ תחא לכל 1

 6 + 9 + 11 + 4 = 30 = המושרה ךרוא

 :היה* המושרה הנבמ

 1 2 3 8 הדשה לש *רודיס רפסמ

 0 6 15 26 הדשב ןושאר ות רפסמ

 מ 7 | 11 | % | (םיוות רפסמ) הדשה לדוג
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 הדשל םיוות תזורחמ הליחת קיפנ .תאזה המושרה תא תרציימ הטושפ האוושמ

 ןותנה .(קוויש תקלחמ) 2 רפסמ המושר רובע (א יביצקת ףלעס) 1 רפסמ

 תורפסה שולש םע טפ1ט6 לש הנבמב 810 תבותכב אצמנ וז תצבשמל ירוקמה

 :םיוות השיש תב םיוות (56ע1תַא) תזורחמ איה תשקובמה הקופתה ."206"

 :האבה האוושמה תא 210 תבותכב בותכנ וז תזורחמ לבקל ידכ ." | 206"

 0200085(" ", 6-610066ם( 080 ,0))) ₪05021ם₪(810 ,0)

 .הדשה תאוושמ ארקנ וז האוושמל

 ע9 תבותכב בותכנ ,1 רפסמ המושר רובע הזה הדשל תזורחמה תא לבקל ידכ

 :האבה האוושמה תא

 0200686(" " 6-616ת80ם (68%21ם89(8 ,0) ) )₪05%ש1ם89(6 ,0)

 ע11 תבותכב בותכנ ,3 רפסמ המושר רובע הזה הדשל תזורחמה תא לבקל ידכ

 :האבה האוושמה תא

 6260086(" " ,6-610מ86ם(680 1 ,805%21)))0ת811(8 ,0)

 תשולש תא וב בותכ ,סוטול ןויליג לא אמגודבש תולה תא קתעה |:ליגרת

 תא םיעצבמ רשאכ תואוושמה תקופת תא ןחבו וללה תואוושמה

 ,םיאבה םירבדה

 .חולב םינותנה תא םינשמ .1

 לכ וא "0" םיבתוכ 260686 היצקנופב " " חוורה ות םוקמב .2

 .רחא ות

 .םירחא םירפסמ םיבתוכ 260686 היצקנופב 6 רפסמה םוקמב 3

 לכ את לש תבותכ םיבתוכ 2ע6068%5 היצקנופב 6 רפסמה םוקמב .4

 ,11 רפסמה תא ,6 רפסמה תא הז אתב בותכ .ןויליגב אוהש

 .רפסמ לכ

 תודשה תשולשל הדשה תואוושמ תא תומיאתמה תובותכב בותכ
 .םירחאה

 המושרל וללה הדשה תואוושמ עברא לש תוקופתה תא רבחל וישכע ונל רתונ

 תא 110 תבותכב בותכנ ,הלוכ המושרל תזורחמה תא רבחל ידכ .תחא

 :האבה האוושמה

+0 

 .המושרה תאוושמ ארקנ תאזה האוושמל
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 .חולב תומושרה שולש לכל המושרה תאוושמ תא בהתכ 1 :ליגרת

 םע תודומעה תשמחמ תחא לכל דחא ,םימוחת השימח רדגה .2

 ,(/2+ םע) דבלב דחא ליעפמ טפשמ בותכו תוזורחמה תואוושמ

 דחא תוריש טפשמו (+סק6ת ...,ש] םע) דחא תוריש טפשמ

 :לבקנש ךכ ע116א8₪61 גוסמ

 איהש לכ תבותכב (5 וא ,4 ,3 ,2 ,1) רפסמ תדלקה ירחא

 םוחתהמ | םינותנה ורמשי רקמה תלעפה ירחאו ןויליגב

 .קסידב םהל דעונש צבוקב ,תשקיבש

 הז םושיר .תרדוסמ הרוצב ןתוא םושרל יוארה ןמ ,תוטלחהה לכ ולבקתנשמ

 תא .חותיפה ךשמהב הברה רוזעיו םושייה לש דועיתב יזכרמ ביכרמ היהי

 :ונינפלש אמגודב ומכ ,דחוימ ספוטב םושרנ המושרה הנבמ

 המושר הנבמ ספוט

 .יביצקת ףיעס יפל 1990 ראוני שדוחל תוקלחמ יביצקת

 3\:6תאת\5 01\28%681\5 90.ת8ת ... \בוקה םש

 30 + 2 < 32 = המושרה לדוג

 הדשה

 0₪16(א ַצ) רואית רפסמ

 0 6 א :יביצקת ףיעס 1
 6 9 ב 2
 5 11 םש :הקלחמ 3
 26 8 רפסמ 8

 ולשמ הדומעב אצמנ ביכרמ לכשכ ,סוטול ןויליגב םיניכמ הזה ספוטה תא

 .ותנכה לע לקהל ידכ תואחסונ וב בלשל רשפאו

 .לילמת תוזורחמב לופיטל תויצקנופ תצובק סוטולב שי ,יתנייצ רבכש יפכ
 תפלוש איה .וז הצובקב תובושחה תויצקנופה תחא איה 6₪10(ת8תַש6 א,צץ)
 (לשמל ,ןויליגה לא הפלשנש 45011 תמושר) לילמת תזורחמ ךותמ םיוות ץ

 הנבמ ספוטב .(הז ות ללוכ) א רפסמ ותב לחה ת8אתַש6 תבותכב תאצמנה
 ותה רפסמ אוה א-ו (הדשה לדוג) הדשב םיוותה רפסמ אוה ץצ ,המושר
 ,יזא הדשה רפסמ אוה 1 םאש ,לקנב םיאור ןאכמ .הדשב ןושארה

 א[1] = א[1-1]+ץצ[1-1]

 לח



 םיתיעל .(30=6+9+11+4) תודשה לכב םיוותה רפסמ םוכס אוה המושרה לדוג

 (םת6 0? 1.1ם6) המושר ףוס איה םתועמשמש ,המושרל םיוות ינש דוע ףיסונ

 ,איה הביסה .םיפסונה םיוותה ינש ןאכמו (ףפס6 תססטעמ) הרזחו

 תונשל רשפא) /2% הדוקפה :וללה ם*וותה תא תופיסומ סוטול תודוקפ יתשש

 לגש תפסות .(ש1661ת ... ] הדוקפהו (ןויליגה לש לדחמה תרירבב תאז

 הצירטמה לש התוזח לע רמושה 45011 צבוק רוציל תרשפאמ הלא םיוות

 .וילא הבתכנש

 קסידה לא הביתכ 4

 תחא המושר תביתכ 1

 תש ונעציבש חיננ ,קסידה לא תחא המושר לש הביתכ םיגדהל ידכ

 :תולועפ

 .ראוני שדוחל ביצקתה ינותנ תא ןויליגל ונפלש -

 :תומושרה תואוושמ תא הליכמה הדומעה תא ונרדגה -

 / חס קע1ת2 17

 תונשל :דבלב תחא המושר לש םינותנ קסידה לע ןכדעל םיצור יכ התע חיננ

 ונא .רתו* לודג םוכסל 2 רפסמ יביצקת ףיעסב םוכסה תא קווישה תקלחמב

 קסידב ןכדועת ךכ רחאו חולב הליגר הדלקה ידי לע ןותנה תא הנשנ

 .\פ יד: לע דבלב הינשה המושרה

 \ס (86סםטמס6ע 561 ,אא2]-

 +ספסמ /116א8ת61 ,ם) (סכ6ת 116087061 ,ש]

 +80%005 (אא16*)2-1תַש%ת1])
 1שע1061מ 61מ221(66%ת%2 ,0 ,אא2-1) )

[61086+ 

[016 
 אא2 %

 10ת8621ַ 2 4

 ק116א80601 1-1

 כע10ט61 6:\
 עכ151 תפת\05 28%681\5\

 קנ161 010
 םא61 .תהת+26%טעת]

 1 (3..1) הקלחמה רפסמ תא שקה -->

 הקלחמה רפסמ

 ע116%88861 ב המושר לדוג

1 



 :רבסה

 ןכדעל ונוצרבש הקלחמה רפסמ תא שיקהל שמתשמהמ םישקבמ ןושארה טפשמב

 .אא2 תבותכב טלקנ הז רפסמ .קסידה לע

 :םיטפשמ *נש םע הרוש שי ןכמ רחאל

 תבותכב םושר ומשש בוקה תא חתופ (סססת 2116א8₪61,₪) טפשמה
 - ₪  טמוגראה) ונממ אורקל ידכ וא וב בותכל ידכ עץ( 1

 .(₪061+צ

 .םייק אוה םא קרו ךא ונממ אורקל וא צבוק לא בותכל רשפא ,לבא

 לעפו* ,םייק ףבוקה םא .הינתה לש תועמשמ טפשמה לבקמ הז עגרב

 דאו) םייק ונניא בוקה םא ךא .(565005 ...) ויתחתמ הרושב טפשמה

 :הרוש התוא לש ךשמהבש טפשמה לעפו* (םייק ונא םא קרו

 .בותכ - (שע106) ₪ טנמוגראה תא ללוכש ,(סקסמ 2116888061 ,ש]

 ותוא תחתופ איה - אל וא םייק בוקה םא תבשחתמ הנניא ש תיצפוא

 .םיתב 0 = \ףבוקה לדוג היה* החיתפה ירחא .(החילצמ דימת ןכלו)

 .וקחמנ םה םינותנ וב ויה םאש ,איה רבדה תועמשמ

 הז הינתה להונ ונינפלש הרקמב .רתויב הבורמ תובישח ה*ינתה לש הז גוסל

 להונב שמתשהל רשפא םירחא םירקמב .םיצבק לש תיטמוטוא החיתפ רשפאמ

 ול םינקמהו סוטולב םימייקה םיברה הינתהה ילהונ לע ףסונב הז הינתה

 .ברה וחוכ תא

 וב םוקמב קסידב חתפנש ףבוקב (566005 ... ] ןמסה תא ביצמ אבה טפשמה

 ותוא םיגדא .ךבוסמ ונניא להונה .תנכדועמה המושרה תא בותכל הצרנ

 :אבה םישרתב

 ענ11

 המושרב ותה רפסמ ---> 0-12 0... 27 28 29 30 1

 א%בוקב המושרה רפסמ --> 0

 (אא2-1)-(2-1)+1

2 

 הריפסהש ךכל בל םיש .3 אוה תומושרה רפסמו םיוות 32 אוה המושרה ךרוא
 .0-ב הליחתמ םירקמה ינשב

 אתה .(אא16*)2-1ת8%ת1  טמוגראה בותכ הלעמלש (560005 ... ] טפשמב

 בושיחה ןכל .2 רפסמ הקלחמ ,ןכדעל וננוצרבש הקלחמה רפסמ תא ליכמ אא2

 אוה 16ת8%ת32=1 .קסידב צבוקב המושרה רפסמ תא קיפמ (אא2-1 1
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 תא תנתונ ,המושרה לדוגב בוקב המושרה רפסמ לש הלפכמה .המושרה לדוג

 רפסמ ות אוה הז .(רויצב א ןמוסמ) הקלחמה תמושר לש ןושארה ותה רפסמ

 טפשמש ומכ ,רמולכ .ןמסה תא קסידב ביצמ הזה ורקמה טפשמ .(2-1)*+* 12

 אלא ,"ןמס" ביצמ (56%6005...] טפשמה םג ךכ ,ןמס ביצמ +80%50] ורקמה

 הארנ יתלב ןמס ביצמ ינשהו וןויליגב ןיעל הארנ ןמס ביצמ ןושארהש

 .קסידב

 לש ןושארה ותה לע בצוה ןמסהו הביתכל וא האירקל ףבוק חתפנ התע

 תועצמאב תאז השענ .תושעל המ תורוהל ךירצ וישכע .תשקובמה המושרה

 ותהמ לחה ,קסידבש צבוקב בותכי הז טפשמ .[שע1661מ ... ] אבה טפשמה

 המושרה תבותכב וא ולש טנמוגראב בותכה לילמתה תא ,ןמסה בצומ וב

 08-ו (םמ6ַ 0% [.1ם8) ₪01. םיוותה ינש קסידב ופסותי טסקטה לא .טמוגראב

 .(08021880 ת600עמ)

 ."תיביטקא" תבותכ אוה 61ת60א(221ת%2,0,אא2-1) טפשמב בותכה טנמוגראה

 :האבה הקופתה תא תנתונש ,היצקנופ

 ןה הזה 38תַאפ-ב ולש תוטנידרואוקה רשאו 3תתַא6-ב אצמנה אתה ןכות

 ,רשאכו ץ הרושו א הדומע

 >=0 אוה תבתש6-ב לאמשמ הנושארה הדומעה רפסמ -

 0 אוה תהתש6-ב הנושארה הרושה רפסמ -

 :היצקנופה לש תיללכה תינבתה

 61ת66א (תּתַש6ס ,א ,ץ)

 תצירטמ הנבמ ןיבל תאזה היצקנופה הנבמ ןיב תניינעמ הלבקה תמייס

 /2ת028%8417ת3.057  רידגנ ,אמגודל .45011 צבוקב םינותנ

 4 8 0 פ ₪ ב ( יה מ 0

 1 ןויליגב הדומע ---> 8 וב

 1 28681 ב הדומעה רפסמ --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8

 3 28681 ב הרושה רפסמ --> 0

 4 (אא1<)2-1(=)2-1

 5 <--- ןויליגב הרוש 2

6 

7 

3 



 הקלחמ תמושר לש תזורחמה תא ריזחמ הזה טנמוגראהש ,תוארל לק ןאכמ

 וז היצקנופ ,תורחא םילמב .קסידב המושרה תבתכנ ךכמ האצותכו ,2 רפסמ

 :תואבה תולועפה תא הביתכמ

 .ןויליגב תרדגומה תּתש6 םשב הצירטמל שג .1

 הדומעל ןימימ תודומע א תאצמנה הדומעה תא הצירטמה ךותב שפח .2

 .לאמש דצב הנושארה

 הרושל תחתמ תורוש ץ תאצמנה הרושה תא שפח וזה הדומעב .3

 .הצירטמה לש הנושארה

 .וא טא1ט6) היהי רשא היהי ,תאצמש אתה לש ונכות תא רזחה .4

1).. 

 תצירטמ ןיב הליעי תרושקת תלעפהל רתויב הבושח 61תם66א היצקנופה
 הנבמב תאצמנה םינותנ תצירטמ ןיבל ,ךסמה לע אצמנה ןויליגב םינותנ
 תביתכב תוירלודומב תכמות תוטנידרואוקה הנבמב תוהזה .קסידה לע 1
 -  תומוקמ ינשב טנמוגראכ עיפומ (לשמל) אא2-ש ןויכמ ,1ת%<ע8-/8600

 .קסידב ותביתכבו ןויליגב הצירטמהמ ןותנה תפילשב

 םימייסמשכ הבוח טפשמ אוה +61058] טפשמה .ףבוקה תא רוגסל ונילע התע
 .בוקב תוליעפ

 תוזורחמה תודומע תשמח לכ תא רדגה .םדוקה ליגרתל ךשמה והז :ליגרת

 .ורקמ ךותב אל ,הזה םוחתה לע 61ם66א תא לעפה .דחא םוחתב

 רוזח .הרושהו הדומעה רפסמ תא םינשמשכ תוקופתה תא ןוחבל הסנ

 .ךשמהל בושח הז ליגרת .תויצקנופ םה ץ-ו א רשאכ יוסינה לע

 ח/



 תחא המושרב דחא הדש תביתכ 2

 ןכדעל ךרוצ שי תובר םימעפ .קסידה לא המלש המושר ונבתכ םדוקה ףיעסב

 תקלחמב 2 רפסמ יביצקת ףיעס ,ןוגכ .תחא המושרב דבלב דחא ןותנ

 המושרב דחא הדש לש קסידה לא הביתכ להונב ךרוצ שי ךכ םשל .קווישה

 .תאזה הלועפה תא עצבמ אבה 1ת%28-8620-ה .תחא

 1990 ראוני טדוחל ביצקת
 םבבמפטבבשטכשטכפצצכשצאצפצכצצכפצצצאצ

 יביצקת ףיעס הקלחמ

 1 2 םש רפסמ 45011 תומושר

 1,125 8 רוציי רוציי

 206 3 קוויש קוויש

 225 1 הלהנימ הלהנימ

 \6 +₪9לתטמסספ ?1581 ,אא2) 7 (66תטפסספ 582 ,אא3) 7
 +סק6מ ע116א8₪61 ,ם)(סקסת 11688861 ,ש)

 +56%205 (אא16*)2-1ת2%01+אא8)
 +שע166 61ת66א(221מ61 ,אא3-1 ,אא2-1) ]

+61056[ 
1 (6019) 

 אא2 < הקלחמה רפסמ
 אא3 <-- 'ביצקת ףיעס רפסמ

 אאמ 6ט1ס00טפ(אא3 ,ע161851,1) <--- המוטשרב אא3 הדשב ןושאר ות
 10תשסת1 2 % ק116%א8861 ב המושר לדוג

 ק116א8מ601 :+:++-+ץ%1
 תפ1ט61 6:\

 2121 תפת\9 28581\5\
 ענ161 10

 א61 .תפת(266טעת)
 1 (3..1) הקלחמה רפסמ תא שקה -->

 2 (2..1) ביצקתה ףיעס רפסמ תא שקה -->

 .הנושארה הרושב המושר רשא \6 ורקמה תקסיפ תא ןחבנ הבה



 :עדימה ךרעמ לש םיישאר םיביכרמ ינשל שרופמב ונסחי*תה הכ דע

 תולועפ םיעצבמ םהב תומוקמהו עדימה תא םירמוש םהב תומוקמה .1

 .ךסמהו קסידה ,הטושפ ןושלב ,ונ:יהד .עדימה לע

 .1ת6ע8-88620-) 668-/806ע0 ,רמולכ .תוטישו םילהונ .2

 הכ דעש ביכרמ .םירחאה םיינשהמ תוחפ אל בושחו ישילש ביכרמ ונשי

 :תשרופמ התיה אל וילא תוסחייתהה

 .ךסמה לומ לא בשויש םדאה 3

 ןיב ןימזו חונ רשק םירצו* וז הקסיפב םינושארה ורקמה יטפשמ ינש

 הקופתה תא ןתיש תולועפה רדס תא הארנ הבה .בשחמה ןיבל ליעפמה

 לא (תחא המושרב דחא הדש אוהש) ןויליגב אתמ ןותנ תקתעה - תשקובמה

 .קסידב 45011 ץבוק

 :ליעפמה

 .הקלחמה לש יביצקתה ףיעסב םוכסה תא ןכדע .1

 .ןויליגב אוהש לכ (את) תבותכב ןוכדעל הקלחמה רפסמ תא םושר .2

 לכ רחא (את) תבותכב ןוכדעל יביצקתה ףיעסה רפסמ תא םושר 83

 .ןויליגב אוהש

 רפסמ תא ךכ רחא םושרלו ןויליגב ןותנה תא ןכדעל ליעפמה שקבתמ ןאכ

 רחא שופיחה תא ונממ ךוסחל ידכ .ןויליגב תובותכ יתשב ףיעסהו הקלחמה

 תא ליעפנ תויחונה ברימב בשחמ-םדא תרושקת קיפהל ידכו וללה תובותכה

 :אבה ורקמה

 \ס +ש9לםטפססע 5₪1 ,אא2) - (86%םטתס6ע ₪562 ,אא3) 7

 :םיאבה םירבדה ועצבתי הז טפשמ לש ותלעפה םע

 ...וז הרושב ןושארה ורקמה טפשמ .1

 תרושב התוא בתוכו 8561 תבותכב הבותכה העדוהה תא ףלוש .1
 לעמש תורושה תשולש ןיבמ תיעצמאה הרושה) היינשה חיש-ודה

 (ןוילעה לגרסה

 שיקנו (הקלחמה רפסמ) העדוהל הבושתה תא דילסנש ןיתממ .2
 .עאד מח

 תבותכב ונדלקהש הבושתה תא בתוכ ,םאזמה ונשקהש ירחא 3

 .אא2

2 



 ...לנשה ורקמה טפשמ .2

 תרושב התוא בתוכו 8582 תבותכב הבותכה העדוהה תא ףלוש .1

 .הינשה חיש-ודה

 שיקנו (ףיעסה רפסמ) העדוהל הבושתה תא דילקנש ןיתממ .2

 .םאעמה

 תבותכב ונדלקהש הבושתה תא בתוכ ,םאדמה ונשקהש *רחא .3

 .א3

 תועצבתמ תואבה תולועפהו בשחמהו םדאה ןיב היצקארטניאה המייתסה ןאכ

 .דבלב בשחמה י"ע

 :בשחמה

 (סקסמ בוק חתפ .1

 ע116א8₪61 תבותכב םושר ומש רשא .2

 ,ם] הביתכל וא האירקל .3

 הביתכל ותוא םקה יּזא ,םייק ונניא אבוקה םאו .4

 +סססת ת116א8₪61 ,ש]

 קסידב ןמסה תא בצה .5

8)]) 

 הקלחמה תמושרב שקובמה יביצקתה ףיעסה הדש לש ןושארה ותה לע

 תשקובמה

 (אא2-1) *1.6תק6ת1+אא1

 :רבסה שרוד הז ףיעס

 0-מ תורפסוממ 85011 ףבוקב תומושרה .ךליאו 1-מ תורפסוממ תוקלחמה

 תוחפ הקלחמה רפסמ ונה 85011 בוקב המושרה רפסמ ,ןכל .ךליאו

 ותה תא קוידב םילבקמ ,המושרה לדוגב האצותה תא םילפוכ רשאכ .דחא

 רפסמ .קסידב תשקובמה הקלחמה תמושר לש ןושארה הדשב לאמשמ ןושארה

 אא2 תבותכב ירהש ,(אא2-1) *16תש%ת1 הלפכמה ידי לע לבקתמ הזה ותה

 .המושרב םיוותה רפסמ - 16ח8%ת1 תבותכבו הקלחמה רפסמ םושר

7 
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 ותה רפסמ תא אוצמל ךירצ ,המושרה לש ןושארה ותה רפסמ בשוחש רחאל

 ןאכ .םינוש םילהונ עצבל רשפא ךכ םשל .שקובמה הדשה לש ןושארה

 .6ט1ס00%טק היצקנופב שמתשנ

 בוורובכוה ךלהמ תא םיגדנ :הדובעה ךלהמ תא םיגדנ

 הדומעב .תורוש עבראו תודומע יתש ליכיש ךכ /26071616517 םיעצבמ

 1-מ - וז אמגודב) הדשה לש ירודיסה רפסמה בותכ הרוש לכב הנושארה

 לש ןושארה ותה רפסמ בותכ הרוש לכ לש היינשה הדומעב .(4 דעו

 תבותכב ,וישכע .(שארמ ןכוהש המושר הנבמ ספוטמ תאז חקנ) הדשה

 :האבה היצקנופה תא םיבתוכ אא4

 שנ ססאוטפ (אא3 ,ע161651,1 )

1 0 

2-6 

3 5 
5 6 

1 

 היצקנופה הריזחמ ,יביצקתה ףיעסה רפסמ עיפומ אא3 תבותכבש ןויכמ

 לכ .שקובמה יביצקתה ףיעסה הדש לש ןושארה ותה רפסמ תא תאזה

 :המושרב ןושארה ותה רפסמל הזה רפסמה תא ףיסוהל אוה תושעל רתונש

 (אא2-1) *16תא6ת1+אא4

 .לוןארכ הז ורקמ טפשמ םייס .7

 בותכל ךילע קסידב הזה םוקמב .8

 (שת 6

 ..תא .9

 61ם66א (ק21ת%1 ,אא3-1 ,אא2-1)

 ןויליגב אתה ןכות תא הקיפמ תאזה היצקנופהש ,םיעדוי 6 - ונחנא
 הרוש ,לאמשמ אא3-1 רפסמ הדומע ,תעצ1 - חטשה" :ותבותכש

 ןותנה לש הדשה תאוושמ תא ליכמ ירה הזה אתה ."הלעמלמ אא2-1 רפסמ

 ... אוה רתונש לכ ,ךכיפלו .ןכדועש

 ?ןארכ הז ורקמ טפשמ םייס .0



 .אבה םישרתב ןנובתנ השחמה םשל .ונשקבש יפכ עצבתי קסידה ןוכדע

 1990 ראוני שדוחל ביצקת
 םבםבםבםבםםבבםםםבםבםבבבםםםטםבםפבבםשש

 יביצקת ףיעס הקלחמ
 םםםטטבבטטצבבבפבצ םטשאאאצצצצפצצ צצה

 45011 תומושר

 1,125 8 רוצי*
 206 3 קוויש
 205 25 ,1 הלהנ ימ הלהנ ימ

 אא3 = 2

 61ת86א (תע161 ,אא3-1 ,אא2-1) ----> 6333|<

 (סק6מ 2ע116%8261 ,ם)
 +560205 (אא16*)2-1ה2%01+אא4)

 (שע106 61ה66א(221ח61 ,אא3-1 ,אא2-1) )
| 

 תענ1 > 6:\תפת\א5 01\28681\5 90 .ת8ת(ע6ל0עת]

 6:\ת8ת\₪5 5\ 01\28%81 90.38ת <

 ץ:נ26

95 5 

 יוארכ וז ורקמ תקסיפ םייס .1

[61096+ 

 +סט16]

 .בשחמה תבוגת המייתסה ןאכ

9 
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 תומושר ףצר תבכיתכ 3

 וללה םירקמהמ קלחב .קסידה לא ףצרב תומושרה לכ תא םיבתוכ ללכ ךרדב

 ליעפהל הצרנ תובר תויונמדזהב ךא ,/+ טירפתה תדוקפב שמתשהל רשפא

 :םינפוא ינשב רוציל ןתינ תאזכ האלול .האלולב (סקסמ ... ] ורקמה תא

 1166 ... ] ידי לע .1

 +?סע ... ] ידי לע .2

 +165 ... ]  האלולה תא הליחת :וללה םינפואה ינש תא ןחבנ הז קרפב

 הליעי רשא +(?ס0ע ... ]  האלולה תא גיצ) ךכ רחאו ,דומילל הטושפ איהש

 .הנממ רתוי הריהמו

 1990 ראוני שדוחל ביצקת

 :ביצקת ףיעס הקלחמ

 1 2 םש רפסמ 45011 תומושר

 1,125 8 רוציי 1 120008 רוציי
 206 3 קוויש 2 3 קוויש
 225 1 הלהנ ימ 3 21 הלהנ ימ

6 
 \א +166 אא1,0]-+ספסת ע116%8₪61 ,ם)(סססת 2116861 ,ט]

[0 566005 
 1 (שע1061ם 61ת66א(221ת61 ,0,אא1)]

 +166 אא1 ,אא7]1+1(םע8ת6תם 3]
(61098) 2 

 1ט+0]
 3 +1 אא221(620₪5<1ת61)](סעהתסת 1]

 (סעהתסת 2]
 אא1 <-- תומיעפ הנגומ
 תק116א8מ01 +1

\:6 221061 
 121 תפת\₪5 28%681\5\

 עג161 01 0
 םא61 .תפת(260טעת]

 תואמגודמ ונל םירכומ רבכ הלעמלש \8 ורקממ םיבר םיקלחו הז חול
 .םימדוק םיליגרתו

1 



 לש המושרה תואוושמ שולש תא ליכמו תחא הדומע לע רדגוה 1 םוחת

 הנומ שמשיש /עתסאא1- םירידגמ ורקמה רוזיאב .ולאמשמש חולב םינותנה

 :תולועפה רדס יפל \8 ורקמה תקסיפ לע רובענ הבה .תומיעפ

 אא0=1 <-- תומיעפה הנומ סופיא

 ם תיצפוא םע ע116%8₪61 תחיתפ

 %בוקה תליחתב קסידב ןמסה תבצה

 ע116%א8₪61 לא 2ת21ת%1-מ הנושארה המושרה 'תקתעה

 61ת66א(221ה61,0,0) <-- 61ת66א(תע1 ,0,אא1)

 דחאב (166 אא1 ,אא1+1]- הנומה תא םילידגמ

 :3 הינתהה תקסיפ לא םילצפתמ

 קיתעיש 1 טפשמל םילצפתמ עע1ת%1-ב תומושרה רפסממ ןטק אא1 םא

 ..עץ116%8₪61 לא תפ1ת%1-מ היינשה המושרה תא

 תא דימ ביצמו קסידב המושרה תא בתוכ (שע1061ם...] טפשמה

 ..רותב האבה המושרה לש ןושארה ותה לע קסידב ןמסה

 .הקסיפה תא םימייסמו \בוקה תא םירגוס ,2-ל םילצפתמ ,תרחא

 :בלושמ ליגרת

2 

 :קסידה לא ןויל*גהמ בותכל ונדמל

 \פ תחא המושר

 \6 | תחא המושרב דחא הדש

 \8 תומושר לש ףצר

 וללה תולטמה שולש לכ תא לולכיש 1ת%628-080ע0 לעפהו בותכ

 תודוקפ טירפת י"ע תיטמוטוא לעפומה ,דחא ירלודומ ךרעמב

 .(םסתט...] הנבמב



 יטמוטוא חוויד תביתכ 4

 לש עוציב ידעומ לש יטמוטוא חווידל הבר תובישח שי קת  לוהינב

 ןוכדע ידעומל תובישח תעדונ דחוימב .תוטלחה בקעמל תונוש תולועפ

 ןורחא ןוכדע ךיראת ובו הדש םג ליכמה םינותנ דסמ תומדל ןתינ .םינותנ

 טלוקש ימ רובע יומס ןוכדעה ךיראת הדש .ןכש הדשב םיאצמנה םינותנ לש

 תורתוכ תא הארי ליעפמה םינותנה 'תשקה תעב ,רמולכ .םינותנה תא

 לבא ."עוציב - 1 יביצקת ףיעס" ,ןוגכ דבלב םידלקומה םינותנל תודומעה

 טולקל הנכומ תצבשמ ש* םינותנה תא רומשל דעויש קסידב 49011-ה \בוקב

 לש הדשה תאוושמ ךותב היצקנופכ בלשל ןתינ הז ךיראת .הדלקהה ךיראת תא

 :היהת האצותה .(1 יביצקת ףיעס - ח"שב עוציב ,לשמל) יולגה ןותנה

 םינותנ םע םייולג םינותנ לש בוליש לולכת קסידב בתכיתש המושרה

 .םייומס

 ךרע לכ גצייל םילוכ* אלא ,ךיראתה הדשל םילבגומ םניא םייומס םינותנ

 תעב שרדנ וניא אוה ךא ,הזה ךרעה תא רומשל שיש אוה ןחובה .יוצר

 ,לשמל ומכ ,שמתשמהמ יוסח ותוא רומשל םיצור םג םיתעל .םינותנה תדלקה

 .עוציבה ןיבל ןנכותמה ביצקתה ןיב שרפהה

 תוקלחמ עבראו ,ב-ו א ,םילעפמ ינש ןב ןוגרא תראתמ האבה אמגודה

 שי וללה תודיחיהמ תחא לכל .הלהנימו ,הכרדה ,הלבות ,קוויש - תויזכרמ

 .עוציב ירחא בקעמ להונו ןנכותמ ביצקת

 הז חול .אבה חולב םיגצומ םהש יפכ וללה םינותנה םיאר) םיוסמ עגרב

 .םי*ולגה םיביכרמה ןאכ דע .קסידב ותרימשו ןותנ לכ ןוכדע רשפאמ

 תא םג תינמז-וב ןכדעל םיצור קסידב ןותנ םינכדעמש םעפ לכש רמאנ

 הז ןותנ טולקל רתויב הבוטה ךרדה .תרוקיבו בקעמ םשל ןוכדעה ךיראת

 .שמתשמה תוברועמ אלל ירמגל יטמוטוא ןפואב םשרי* אוה םא ,היהת

 יביצקת ףיעס

 עוציב ןונכת .ציב .נכת .ציב .נכת .ציב .נכת עוציב ןונכת עוציב ןונכת םש

 30940 32380 309% 3138 6188 5 28750 27500 89500 55000 א לעפמ 1
 16160 14690 1616 1869 32328 12925 11750 25850 23500 ב לעפמ 2
 1089 8 8388 7625 16775 15250 |קוויש 3
 6750 7500 675 750 1350 1500 2700 3000 5800 6000 10800 12000 | הלבות 4
 2250 0 450 500 900 1000 1800 2000 3600 8000 |הכרדה 5
 39840 808 788 875 1575 1750 3150 3500 6300 7000 הלהנימ 6
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 ,ךכ המושרה הנבמ תא םיניכמ הליחת

 ,יביצקת ןותנ לכ

 תורעה

 יביצקת ףיעס לכל

 .אבה המושרה הנבמ ספוטב םגדומש יפכ

 שי

 :תודש 4 ב םיוות 2

 ןוכדע ךיראת :עוציב

 ח"שב ביצקת

 ןוכדע ךיראת :ןונכת

 ח"שב ביצקת

 םיוות 9 - ךיראת הדשל

 - 7 ת"ש הדשל

 המושר הנבמ ספוט

 ןונכת - תודיחיה יביצקת

 :אצבוקה סש

 ו <

 עוציב 1 ףיעס

 ןונכת

1 

2 

3 
8 
 עוציב 2 ףיעס 5
6 
 ןונכת /

8 
 עוציב 3 ףיעס 9

10 
 ןונכת 11

12 
 עוציב 84 ףיעס 3
148 
 ןונכת 15

16 
 עוציב 5 ףיעס 17
8 

 ןונכת 39
20 

 עוציב 6 ףיעס 1
22 

 ןונכת 3
28 
 הרפסמו הדיחי 5

 עוציבו

 רובע ךיראתה לש הטילקל הדש לולכתש

 0:\תפת\/8 7\28682\5' 1 .תפת

 211 + 2 = 213 = המושר ךרוא

 הדש

 רואית

 ןוכדע ךיראת
 ח"ש
 ןוכדע ךיראת

 ח"ש
 ןוכדע ךיראת
 ח"ש
 ןוכדע ךיראת

 ח"ש
 ןוכדע ךיראת

 ח"ש

 ןוכדע ךיראת
 ח"ש

 ןוכדע ךיראת
 ח"ש
 ןוכדע ךיראת
 ח"ש

 ןוכדע ךיראת
 ח"ש

 ןוכדע ךיראת
 ח"ש
 ןוכדע ךיראת
 ת"ש
 ןוכדע ךיראת
 ח"ש

 ןורחא

 ןורחא

 ןוורחא

 ןורחא

 ןורחא

 ןורחא

 ןורחא

 ןורחא

 ןורחא

 ןורחא

 ןורחא

 ןורחא

 ₪ אפ 1 אס 1 אפ 419 אס אפ זאפ -נ אפ -1 0 1.0 0 \0 1 אס -נ כ

 שמח תא רומשל רשפא .ךיראתה תא רומשל הרוצ וזיאב טילחהל ךירצ וישכע

 ןאכ םיגדהל יתרחב .רחא הנבמ לכב וא ,סוטולב םיכיראתה חול לש תורפסה

 *ןותל ךיראתה לש היצמרופסנרט עוציב

 .לןצר רחא הנבמ לכ רוחבל ןבומכ רשפא

 ."43.םם.ץעע" לש הנבמב 1



 +" "8020008%(" " ,2-616ת80 (65601ת088(8ע (6חסש) ,0) ) )8086 3ת088(8 (6חסש) ,0) 8" ."

 8(" " ,2-619ת8 סמ (6561ת8ַא(6מ0ת שת (6הסא) ,0) ) ) 86561( 6 מסת (6הסא) ,0) 8" ."

 8(" ",2-616ת80ה(65%621ה6(8ע6(085תסא) ,0) ) )80501ת6(8ע6(085ת0א) ,0)
 +הָע 11סתת 11

1 1.0 5% | 
 < ץ6801 90

 אסמחסת1 1. <
% 0% 1 

 לבא .הדש תמושר ,השעמל איהש 28661-ב האוושמהמ קפומ רמשייש ךיראתה

 צ6821 ,אסח%ת1 ,2כ8ע1 רשאכ ,הלשמ הדש תומושרמ תבכרומ וז האוושמ םג

 .המאתהב הדש תואוושמ םיליכמ

 .הרימשה להונ תא םיניכמ וישכע

 עוציב ןונכת

 קעצת1

 30930 32380 | +046618620008%(" " ,7-616הח86ת (65%21ת87(8 ,0) ) ) 885%1ח87(8 ,0)
8 16160 

58 1099 

90 6750 10 

0 2259 11 

80 39540 12 

 אפ ס-נ שו\ת = ₪ =

! 
 לנשה קלחהו ךיראתה אוה ןושארה הקלח .תבלושמ הדש תאוושמ ונלביק'
 חאוושמה .קסידב המושרב הרימשל םאות הנבמב רבכ םהינששכ ,ח"שב ןותנה
 לש ןוילעה ילאמשה אתב (ונינפלש אמגודב) הבותכ התומלשב תאזה תבלושמה
 :הריזחמ וזה האוושמה .קעצמ1

 קפצת1

3095450 98 

 ןותנה תא קסידה לא קיתע* (שעצ166 61ם060א(221ת%1,א,ץע)] טפשמה ,תעכ
 .ןוכדעה תדלקה ךיראת אוהש ,יחכונה ךיראתה תאו ח"שב

 כ ה "00000 == = ה" הדי ו רטט הה ה טה קהטההטוהקחקחההטההה הקוקוס



 קסידהמ הפילש 5

 המושרכ הדש תפילש 1

 שקבמ אוהו בשחמ ודיל .יביצקת ןויד תעב ריכב להנמ ונמצעל ראתנ הבה

 חוד תא ,2 יביצקת ףיעסב 2 הדיחיל ןנכותמה ביצקתה תא דימ לבקל

 םימיב) רבעש ןמזהו ביצקתהמ הגירחה ,םהיענב שרפהה תא ,עוציבה

 .הנורחאל עוציבהו ןונכתה ינותנ ונכדוע ובש עגרהמ (תועובשבו

 לע הבישח שרוד וז הלטמ עוציבל 1ת628-886ע0 תביתכב ןושארה בלשה

 ופלשייש רחאל תיפוס האריש יפכ ךסמה תא הליחת ןנכתנ ךכיפל .שמתשמה

 :הזכ ךסמ לש אמגוד ירה .םישקובמה םינותנה

 41% 2 ... טירפת

 2 ...רפסמ ב לעפמ ... הדיחי

 2 ...רפסמ יביצקת ףיעס

 רבעש ןמז ךיראת 7.12.90 ... יחכונ ךיראת
 םששפשששפששששש ןוכדע

 םימי תועובש ןורחא ח"ש

 239 3% 12. 0 1,469 ... ןונכת

 3 8 0 1016 2 שב

 ח"ש (147) ... עוציב תוחפ ןונכת

 הגירח % - 1

 ונכדועש זאמ (תועובש 8) בר ןמז ףלחש אוה ןיעל טלובש ןושארה רבדה

 ול ועידוישמו ,ןוכדע שורדל דימ לוכ* להנמה .הנורחאל עוציבה ינותנ

 ןוכדע עצבל םג ןבומכ רשפא .םינותנה תא שדחמ ףולשי עצוב ןוכדעהש

 תלהנה תנכותב םינותנה רוקמ רשאכ םג תאזו ,ףטוש יטמוטוא םינותנ

 .אוהש לכ םינותנ דסמ וא תונובשח

 ףבוקמ םינותנ ףולשל דציכ דמלנ הליחת .םיבלשב הזה ךסמה תא דמלנ

 .ךסמה לע ול דעוימה םוקמב דחא לכ לש הבצהב ךישמנ .ךסמה לא 1

 .םיבושיחה תקפהל תואוושמה תא גיצנ - ףוסבלו
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 :םימוחת רפסמ טלקה ךסמ לע רידגנ

 הדיחי

 ... *חכונ ךיראת
1 

 ... ןונכת

 ... עוציב

 :תיתמיכס הרוצב םימוחתה הנבמ תא גיצ)

 28081-ב תודומע

 28%81-ב תורוש --> 0 ... הדיחי
1 

2 

3 
4 

5 
 6 | ןורחא ח"ש

 7 םבממכאמ אצאאאא>א

8 
 9 26 רפת

10 

 11 4% עוציב



 :וז היעב ןורתפל ורקמה

 1 1 /1(9806 2)(ס18תא 818ת%1) (ט18ה% ₪18ת1:2)"(ספ6מ ע11688מ61 ,)

 (8%8 (אא1-1) */6תש6ת1+ (אא2-1) *1.6ת2)86)
+2686 32,786861( 

 5 (אא1-1) +<16ת8%ַת1+192)
12088 15 ,36862( 
+61056[ 

 +260810ס 91( 6 7]36862

 +ספ 28%681,0,0,+" "886862) 7

 (סט% פב86881,16,8(1,0,9,6₪18))

 +סט6 עה+41 ,1 ,9 ,6ש81ו6 (6₪16 (36841 ,25 ,7) ) )

 (סטט ע36861,0,8(8681,0,11,6₪186))

 +פט6 681 ,1 ,11 ,0ט81טס (6₪10 (36841 ,9 ,7) ) ) 7 /טשס6(תס6) (סט16)

 1 2 (ש0לתטפססע 581 ,אא1] 7 (26%תטעמס6ע 582 ,אא2] 7 (ע60ונעת]
1 
2 

168601 3 
16802 12 

 תע116א8ש61  +-+1ץץץ1

 עפסצט61 6:\
 2101 תפת\5 28682\5\

 עג161 1
 אס1 .תהת(ע6ס6טפת)

 1 1-06 הקלחמה רפסמ ->
 2 6..1 - יביצקתה ףיעסה רפסמ ->

 :תולועפה רדס

 :ןויליגב םתבצהו קסידהמ םינותנ תאירק .1

 .ןויללגב הביתכמ הנגהה תרסה .1

 .אא1-ב הקלחמ רפסמ תטילק .2

 .אא2-ב :ביצקתה ףיעסה רפסמ תטילק 3

 .םינותנה תא ולבקיש םירוזיאה יוקי) .4

 .(סססת 2116א8₪61,ת)] :דבלב האירקל בוקה תחיתפ .5

 .יביצקתה ףיעסה לש תודשה תעברא תפילשל קסידב ןמסה תבצה .6

 .המושרה ךרוא אוה 16תש61 = 3

 ףיעס לכ לש תודשה תעבראב םיוותה רפסמ אוה 16ת8%22 = 2
 .יביצקת

 +56%ק05 (אא16*)1-1ת8%ת1+ (אא2-1) *6ת8%22) ,ןאכמו

88 



 לש ןושארה הדשה לש ןושארה ותה לע קסידב ןמסה תא ביצמ

 .תשקובמה הדיחיה תמושרב שקובמה יביצקתה ףיעסה

 :ידי לע ₪6841-ב םתבצהו קסידהמ םיאבה ם*וותה 2 תאירק .7

 +2086 32 ,ת6861]

 :הדיחיה םש םע הדשב ןושארה ותה לע קסידב ןמסה תבצה .8

 (8 (אא16*)1-1ח801+2

 :ןויליגב 86842-ב ותבצהו קסידהמ הדיחיה םש תאירק .9

+2086 15 ,%6862( 

 .<בוקה תריגס .0

 .ןויליגב הארת קסידהמ האירקהש ידכ (260816) עוציב .1

 :ךסמה לע ול דעוימה םוקמב ןותנ לכ תבצה

 דועב .61מ66% היצקנופה לש יכפוהה אוה (סשטס ... ]  ורקמה

 תוטנידרואוקה יפל הצירטמב את ךותמ ןותנ תפלוש תאזה היצקנופהש

 יפל  הצירטמב אתב ןותנ בתוכ הזה רקמה |,הצירטמב | ולש

 :הז ורקמ לש תיללכה הרוצה .תוטנידרואוקה

 1קט6 תפתשס א ,ץ,2]

 א,ָצ תוטנידרואוקב אצמנה אתב ,תַּתַאפ המשש הצירטמב בותכ :רבסה

 תורוש ץ-ו לאמשמ הנושארה הדומעהמ הנימ* תודומע א  ,רמולכ)

 םיישרגב) תזורחמ תויהל לוכ* 2 לש ךרעה .2 לש ךרעה תא (הלעמלמ

 .הלא לכ לש בוליש וא ,היצקנופ ,םוחת םש ,(םילופכ

 רפסמב שמתשנ ,ןויליגב ובתכנו קסידהמ םינותנה ופלשנשמ ,ךכיפל
 .ךסמה לע ול דעוימה םוקמל ןותנ לכ ביצהל ידכ +סטס ... ] יטפשמ

 םיעצבמ ,ןושארה +סוגס ... ]-ה טפשמ תא םיבתוכ ורקמה תביתכ תעב
 .ץ-ו א יכרע תא קר ךכ רחא םינשמו 6260686 וילע

 /שש06 :ןויליגה לע הנגהה תא םיריזחמ םויסב



 :תואבה תולטמל תודוקפ טירפת ליעפיש \2 םשב ורקמ בותכ .1  :ליגרת

 .1 1 הקסיפה תלעפה - ןותנ תפילש .1

 רמאנ :האבה הלטמה תא עצבתש 1 3 ורקמ תקסיפ בותכ .2

 תא רומשל םיצור ונאו םתוא ונינש ,םיכרע ונפלשש

 .קסידב םי*ונישה
 .םיעוד* רבכ אא2-ו אא1 לש םיכרעה :זמר

 \₪ - םיניינעה ןכותל האיצ* 3

 הנרקהל שקובמה עדימה תא ומילשיש תואוושמה לכ תא בותכ .2

 .הז ךסמב

 תומושר ףצר תפילש 2

 .האבה אמגודה תא ןחבנ הבה .ףצרב תומושר ףולשל ךרוצ שי םיבר םירקמב

 .'פוסכא לדוגב 88011  ץבוקב םינותנ רמושש םוש* סוטולב ונמקה

 להונב <בוקל | תומושר תופסותמ | םושייה | תלעפה ךלהמב | ,רמולכ

 לא ךכ םשל \בוקה תא אבייל ךרוצ היהיש ילבמ (סקסת 711688ת061 ,8]

 וישכע .וב ש* תומושר המכ םיעדוי ונניאו לדגו ךלה בוקה .ןויליגה

 ןויליגה לא ףולשל ,וע*הד ,ףצרב תומושר רפסמ וכותמ ףולשל םיצור

 רחאל םויסו ונל עוד* הרפסמש תמיוסמ המושרמ לחה ,וז רחא וז תומושר

 לכ םוקמב ביצהל םיצור תופלשנה תומושרה תא .תומושר לש רדגומ רפסמ

 .איהש לכ הדובע ןהילע עצבלו ןויליגב אוהש

 ידכ תומושר תצובקמ םינות) דבעל  םיצורשכ ,לשמל תשרדנ תאזכ הלועפ

 היסולכואהמ קלחל תוקבדמ סיפדהל םיצורשכ וא ,חוד סיפדהלו ןיכהל

 .תוקבדמה תמגודב שמתשנ רבסהה ךרוצל .תובותכ %בוקבש

 :ולש הנבמה אוה הזו תובותכו תומש ויתומושרבש 45011 +בוק ןותנ

 91708 םילשורי 28 'גרו'ג תורייתה דרשמ | לארשיבוט-ןבא

 88100 עבש ראב 15 מ"עב חלמה םי ילעפמ לכימדוד-ןב

 95861 םילשורי 3 םירש) | מ"עב חוטיבל הרבח ןויצ לאינדםייהנגוג



 :המושרה לש יתמיכסה הנבמה

 1 םילשורי 3 םירשנ מ"עב חוטיבל הרבח ןויצ לאינדםייהנגוג

 | 5 | 12 | +9 םיוות 25 * הדשה לדוג 7 | 8

 9 5 17 36 < ןושאר ות רפסמ 1 88

 :רתו* תרדוסמ הרוצב תאז גיצנ

 המושר הנבמ ספוט

 תוקבדמל תובותכ תמישר

 0:\תפת\אפ 1\28%82\5 1.ת8הת :אבוקה םש

 76 + 2 < 78 = המושר ךרוא

 הדש
 0 ו ו ו

 6218(א, צ) רואית רפסמ תורעה
 0 ב

 0-5 דוקימ 1
 5 2 בושי 2
 17 9 רפסמו בוחר 3
 36 5 ןוגראה םש 4
 סע 7 יטרפ :םש 5
 68 8 החפשמ 6

 הנבמ הז היהי ונלש אמגודב .טלפה טמרופ תא םיקהל אוה תושעל אבה רבדה

 .הקבדמה לע ספדותש יפכ קוידב ,תבותכה

 לש 56%טק-ב תורוש 8 סיפדהל רשפא מ"מ 70א35 לש יטרדנטס לדוגב הקבדמב

 :ךכ עצבנ הספדהה תא .הקבדמל הקבדמ ןיב חוור תרוש םע 4

 רשפאש םיוותה רפסמכ היהי הבחורש תחא הדומע לע ןויליגב עע3ת%1 םיק)

 הזה םוחתה תא סורפנ .28=27+1 רמאנ ,1 + הקבדמב תחא הרושב סיפדהל
 .תורוש 8 ינפ לע
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 :תוקבדמה תספדה תא ועצביש ורקמה תואקסיפ

 \2 1 (סקסת ת116א8₪61 ,ע]
 +?1168126 5%0ק01]

 (166 56001,5%0ק1/16ח8%ת7)1(+ס08 00טת\3(7)621,5532%1,5%6001,1,2)
 2 +26861ת 36861]

 +סטס ק2ת1ת8)06881,61,7(%1,0,0,6₪18" "36861,68,8(8618)) ןעמנה םש
 סטפ קתע1ת36861(%1,0,2,62168 ,36,25)) ןוגראה םש
 (קטס קע1ת36881,17,19(%61,0,8,6₪186)) רפסמו בוחר
 (פטס ק21ת86861,5,12(%1,0,5,6₪18)) בושיי

 (פט6 ק21ת86881,0,5(%1,0,6,6216)) דוקימ
 -(26%0()4עת)

[01096) 3 

 (ףט19]
 ₪ /ס1עקע1ת617/קקפק21ה%170₪ת0ט518(0₪10ת% 22ע1ה7)%1(ע26סטעמ)

 סות 1

0 01" 
11 
1 

8 11 
 ע116א8₪61 .6:\תהת\₪5 1\28%582\5 1.38הת(56סטפת) <%-- 1

 עע10ט61 6:\
 121 תפת\₪5 28%82\5\

 קנגנ61 1 1

 קאס1 .תפת(26ס0עת)

 :אבה להונב תוקבדמ לש יפוס ןיא רפסמי קיפמ הז 1תסע8-/8020 רוביח

 ,הקבדמה תספדה ,הקבדמל םאות הנבמב עע1ת%1-ב התבצה ,המושר תפילש

 .הלילח רזוחו האבה המושרה תפילש ,תוקבדמה ןיב חוורה תרוש לע גוליד

 .הנורחאה תבותכה תספדה ירחא תיטמוטוא תמייתסמ הדובעה

 תלעפה םע דימ הליחתמ הספדהה .רתויב ההובג בושיחהו הפילשה תוריהמ

 .תוקבדמה ןיב הנתמה לכ אללו ףטשב תכשמנו ורקמה

 0 ההווה חפ



 רפסמכ ,תופוצר תוקבדמ רפסמב ,וכרואש תוקבדמ ףצר רצונ וז אמגודב
 תורוש רפסמ םהמ דחא לכב רשא ,םיפדב תוקבדמ לבקל רשפא .תובותכה
 ?ולא תוקבדמ סיפדנ ךיא .תודומע רפסמו

 :\2 לש תולועפה רדסל הליחת ךא ,ליגרתל ריאשנ ןורתפה תא

 :(+02 ... ] תלעפהל דע תולועפה רדס .1

 :דבלב האירקל בוקה תא חתפ .1

 +סססת 21168861 ,עץ]

 :5%001-ב ותוא בותכו בוקה לדוג תא בשח .2

 (?1168126 5%סק01]

 50001-ב האצותה תא בותכו <בוקב תומושרה רפסמ תא בשח 3

 (16% 5%001,56ס0ק1/16ת%ת7)1

 .12 רפסמה תא ונלביקש רמאנ ,אמגודה ךרוצל

 :האלולה תא עצב .4

 ++ס08 00טת662ע1 ,7+3]5%682%1,5%001,1,2]

 טנמוגראה אוה ומשש ,תוריש ורקמ לש טפשמב טלוש +902...] רקמה
 הלעפה לכו ,םעפ רחא םעפ לעפומ הז תוריש טפשמ .+?%ס0ע...] לש ישימחה
 .((סע...] לש ןושארה טנמוגראה אוה ומשש תומיעפה הנומב תמשרנ
 רפסמהמ רתו* לודג רפסמ הארמ תומיעפה הנומ רשאכ תוקספנ תומיעפה
 .((ספ...] לש ישילשה טנמוגראה איהש ,תבותכב םושרה

 .(166...]-ב שומיש יד: לע תאזכ האלול ונמקה הז קרפב םדוק בלשב
 ,האלולב הטילשל תויצפוא רתו* שי +202...]-ב יכ םא ,המוד ןורקיעה
 .ריהמ רתו* הברה עוציבהו תיטמוטוא רתו* הדובעה

 ךלהמב המ רבד רשאכו עוציבה ירחא בוקעל ךירצ ,רוצעל יתמ "תעדל" ידכ
 הנומ םירידגמ ךכ םשל .עוציבה קספנ ןותנ ןוירטירק לע הנוע עוציבה
 עוציב םייסמ (+?0ע ... ] תחת לעפוהש תורישה טפשמש תמיא לכ ."תומיעפ"
 םעפ לכ לדגי הנומב רפסמהש םורגל רשפא .הנומב רפסמה הנתשמ ,תחא םעפ
 הנומ אצמנ ונלש אמגודב .םיצורש הגרדמ לכב וא ,10-ב ,2-ב ,1-ב
 טנמוגראכ תומיעפה הנומ לש ותבותכ תא םיבתוכ .6סטת<621-ב תומיעפה
 םיבתוכ תומיעפה תריפסב הגרדמה תא .++ס02 00טתס6ע1, ... ] ןושארה

 תא אלא ,טנמוגראב םוחת םש בותכל אל יתרחב ןאכ .יעיברה טנמוגראב

 .(1סכ שש .  :המצע הגרדמה

 ליחתהל לכונ .אוהש לכ רפסממ תומיעפה הנומ תא ליחתמ ינשה טנמוגראה
 .הבר תובישח הזה רפסמל .אוהש לכ רחא רפסמב וא ,1-ב ,ספאב הנומה תא
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 לכב וא ,+סט6 ... ]-ב ,61תם66א-ב טנמוגראכ םג 60סטת%621 בותכל ןתינ

 ףד תספדהל ונגצהש היעבה תא ישוק אלל רותפל רשפא ךכ .רחא םוקמ

 .0 בותכנ תיחכונה אמגודב .(ךשמהב ךכב ןודנ דוע) תוקבדמה

 תומיעפה הנומב רפסמהש ןמז לכ .קיספהל *יתמ הרומ ישילשה טנמוגראה

 בוש תורישה טפשמ לעפומ ,56001 תבותכב בותכה רפסמהמ ןטק וא הווש

 קספנ 5%6001-ב רפסמהמ רתו* לודג תומיעפה הנומב רפסמה רשאכ .בושו

 ןימימ תובותכש ורקמה תולמ תא "אורקל ךישממ" בשחמהו עוציבה

 הרוש התואבו (?ס0ע ... ]-ל
 +פ00 0ס0טת%6621 ,508201 ,1]7

 :תורישה טפשמ אצמנ הבש תבותכה תא ישימחה טנמוגראב בותכל ךירצ ףוסבל

 +ת0ע 00טת6621,5%82ע%61,50001,1,2)-

 ,ןכ םא ,אוה האלולה תלעפהל יתלחתהה בצמה

 לדג: הנומה ,12 הארי הנומה רשאכ עוציב תקספה ,ספואמ תומיעפה הנומ

 .2 אוה תורישה טפשמו 1-ב םעפ לכ

 :(10ע ... ] תחת תורישה טפשמ לש תולועפה רדס .2

 קסידהמ הנושארה המושרה תאירק 1

 (20801ם 36861]

 ות ,ןושארה ותה לע קסידב ןמסה בצומ האירקל בוקה תחיתפ םע

 םיוותה לכ תא קסידהמ ףולשל בשחמל הרומ 26861ם הלמה .0 רפסמ

 םש תמייתסמה) המושרה ףוסל דעו ןמסה בצומ וילעש יחכונה ותהמ

 .(08עע1886 ע6סטעם) 028-ו (6ם6 00+ 11 תם6) 80  םיוותב

 הפלפשנש המושרה תא ביצהל בשחמל הרומ הז טפשמב טנמוגראה

 .ןויללגב 36861 תבותכב

 קע1ת%1 לש הנושארה הרושב ןעמנה םש תביתכ .2

 (קטס קע1ת8)36861,61,7(%1,0,0,0₪16" "86861(80₪18 ,68,8))

 תבותכב תנכושה םיוות תזורחמ ךותמ תפלוש 6₪184 היצקנופה

 םע תבותכה איה היצקנופב ןושארה טנמוגראה .םיוות רפסמ 1

 םוקימ אוה ינשה טנמוגראה .םיוותה ופלשי הנממ תזורחמה

 ותה לש (הלוכ תזורחמב לאמשמ ןושארה ותה = 0) תזורחמב

 ותה רפסמ" ונארקש המל םאות - הפילשל תסורחמה-תתב ןושארה

 אוה ישילשה טנמוגראהו .המושרה הנבמ ספוטב "הדשב ןושארה

 לדוג" ונארקש המל םאות - הפילשל תזסורחמה-תתב םיותה רפסמ

 ."הדשה
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 תבלושמ איהשכ ,ונלש אמגודב תאזה היצקנופה לש הקופתה

 ... איה (סט6ש ... ] ב

 .86841-מ יטרפה םשה תפילש .1

 .יטרפה םשל ןימימ חוור ות תפסוה .2

 .חוורה ותל ןימימ החפשמה םש תפסוה 3

 0 רפסמ הרושב תאזה תבלושמה תזורחמה תביתכ .4

 .קפ1ת%61 לש 0 רפסמ הדומעב

 לבקל ידכ) תע1ת61 לש תישילשה הרושב ןוגראה םש תביתכ .3

 .(ןוגראה םשל ןעמנה םש ןיב חוור תרוש הקבדמב

 ץסטש קידת%1 ,0 ,86861(2,6₪16 ,36,25) )

 :תבותכה תורוש שולש תביתכ .4

 [פטס עת21מ86861,17,19(%1,0,4,6₪10))

 (קטס עע1ת+1,0,5 ,86861,5,12(618))
 +6 2עת1ת36861,0,5(%1,0,6,6₪16)]

 הספדהל תוריש טפשמ תלעפהו (* י"ע) ע21ת%1-ב תוקופתה תנרקה .5

 7 (5] (26סטעמ]

 4 /ע1עק210%17/קסתקע1ת6170מת0סט0(10 18% קע1ת2600(7]%1עת]

 תמושר לע תולועפ ןתוא עצבמו רזוח סוטולהו הקבדמה תספדה תמייתסמ ןאכ

 2ע6801ת לש תמדוקה הלועפה .חותפ ןיידע קסידב בוקה .ינשה ןעמנה

 הלוכ* ןכלו האבה המושרה לש ןושארה ותה לע קסידב ןמסה תא הביצה

 ."רוצעמ"ה דע המושר רחא המושר ,ףצרב ךשמהל הפילשה

 ןויכמ הספדהל הנורחאה הקבדמה וז היהת ,11 הארי תומיעפה הנומשכ

 ןכלו (אבוקב תומושרה רפסמ) 12 בותכ ,רוכזכ ,56001-ב .ספאמ ונלחתהש

 .רגסי <בוקהו הספדהה קספית 12 הארי הנומהשכ

 השולשו תורוש 8 ינב םיפדב תוקבדמ תספדהל 1תפע8-08020 בותכ | :ליגרת

 .תוקבדמ לש םירוט

 61ם00((6טם8/)6621-1) | :זמר
 6₪068 ( (00טת6621-1) ,8)
 +?ס0ע ... ]-ב +?0ע ... ] בלשל םג רשפאו
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 666% םע (וסז ... ] בוליש - קסידה לא הביתכ .6

 לש תויכשמה ןאכ שיש ןויכמ ,הז קרפ ףוסב ףרצל יתרחב אבה עטקה תא
 הדובע ,ורקמ ,תויצקנופ יבוליש לש םיוסמ לגעמ תריגסו הבישח ךרד
 .קסידה םע 45011 תרושקתו וויליגב

 - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה רובע סוטול םושיי יתבתכ המ ןמז ינפל
 "הטיסרבינואב ישיש" תינכתל םידימלת תמשרה וןמזב .צוח ידומילל זכרמה
 ורמשנו סוטול ןויליגב םקוהש טלק ךסמ תועצמאב םהלש םיטרפה וטלקנ
 ךירצ ,הטילקה ךלהמב םגו ,םידימלתה יטרפ וטלקנש ירחא .85011 יצבוקב
 .םינושה םיטרוקל םידימלתה %וביש תא הארמה ספדומ חוד קיפנהל

 ןפואב ,סרוק לכל חתפנ םינושה םיסרוקל םידימלתה תבצה עוציב ךלהמב
 רפסמ :וילא ףבושש דימלת לכל םינותנ ינש ובו 85011 ףבוק ,יטמוטוא
 .סרוק ותואל םידימלתה +בוקב המושר רפסמו ז"ת

 המישר .וב וצבושש םידימלתה תמישר הליחת תפלשנ סרוקל חודה תנכה תעב
 סדוביע םשל קסידב תונוש תובותכמ דימלתה ינותנ ראש תפילשל תשמשמ וז
 \ .אלמה חודה תספדהו

 ףיטוהל תרשפאמה ,"וגל" ומכ ,תירלודומ הרוצב הנבנ ולוכ םושייה ךרעמ
 לבקל םיצורש םיסרוק ירפסמ תדלקהל םסוקמ ,ונייהד .םיסרוק לש המישר לע חוויד תשירדל ךסמ איה תאזכ תחא תצבשמ .הנכות "תוצבשמ" תיסחי תולקב
 .םתספדהו דבלב םרובע צוביש

 םהב ונקסעש םיאשונל הרושקה תאזה הנכותה תצבשממ קלח איה האבה אמגודה
 .התע דע

 :םיסרוקה ירפסמ תדלקהל רוזא לש הנכהב ליחתנ ."יתשקיבש םיסרוקל ובישה תא יל סיפדיש"ו רותפכ לע ץוחלל ,םיסרוק רפסמ וא ,דדוב סרוק לש רפסמ שיקהל הצור שמתשמה ,ןכבו ."?לבקל שמתשמה הצור המ" :הלאשהמ הליחתמ םושייה תמקה
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 א ב 16 כ 3

 םיסרוקה ירפסמ תשקהל
 הספדהל

 \ס סס-נ] שת = ₪ =

 4----- /2ת608%827 07 .7

 ו -

 סם פס ס ספ ס פ סם ספ ס טס סי ס ס פס 9 סם סי ס ס פס פס ס פ 9 פס ספ טס סט ס ספ פ שס 9 \פ 0-1 ואת = ₪ =

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 

 = סם 0 ספ ספ ס ס ספ פ שס

 .םיסרוק םישיש לש המישר דעו דחא סרוקל צוביש תספדה שקבל רשפא ,רמולכ .רוט לכב תורוש רשע ,0 לש םירוט השיש ןיכנ םיסרוקה ירפסמ תשקהל דעוימה םוחתב

 .ספא ונניא רפסמה םא קר צבוקה לא בותכלו 28%82-ב םיאתה 60 לכ תא קורסל ךרוצ שי ,ונייהד .הזה \בוקב םיספא םושרל םיצור ונניא לבא .הלעמלש חולה לא ושקוהש םיסרוקה ירפסמ תא 1 %בוקב םושרנ ,סיפדהל םיסרוק הזיא ךכ רחא עדת :.הספדהה תינכתש ידכ

 :ןהמ תחא ןאכ םיגדנ .םיכרד רפסמב וז הלטמ עצבל רשפא



 1 (סקסת 211608₪62,₪)
[61096+ 

 (סקסת 21168262 ,8]
 +?ס0ע 008ת6622,5%82%2,56002,5%622,2)"(סע8תסת 3)

 2 (060816 תע1ת18(7)%2 1ה46א26()"0"=82סטעמ)
 (שע1061ת 221ת%2)

 (ע6טטעת)

(01096+ 3 

 1ףטצט]

 656ע1ת₪(61ת66א (28%82 ,61ת6( (ססטת<6622-1) /10) ,6₪08( (0סטת<622-1) ,10) ) ,0) /

 ד6%2 4

 קפנמ2 67---------------- 060686(" ",5-616ת26ת(1ת86א2) )2
 ק116אהש62 +2210618001210011622

 עע10ט61 6:\
 כנפ1 תפת\₪פ 28581\5\

 ע1162 718061 2
 םאס2 .תאת(ע6סטעת)

02 
1 608062 
0 55002 
1 2 

 האר .5080-ב ותוא לעפהו סוטול ןויליגב הז 1ם%5ע%8062-8ע0 בותכ | :ליגרת

 .קע1ת%2-ב םינתשמ םיסרוקה ירפסמ דציכ



 6 קרפ

 עדימ תחטבאו םיצבק לוהינ

 קרפב .סוטולב םדקתמ שומישל הבישח יכרדו תוטיש ונדמל םימדוקה םיקרפב
 תחטבאבו םיצבק לוהינב םירושקה םיאשונב וללה תוטישה תא םשיינ יחכונה
 דע קר וחתופ ןאכ ומגדויש םימושייה ,םימדוקה םיקרפב השענש יפכ .עדימ
 םיבר םירופיש סינכהל לכו ארוקה .אשונה תרבסה ךרוצל שורדה בלשל
 ועצו* םירופישהמ קלח .ודמלנש תונורקעה תלעפה ךות וללה תואמגודב

 .םירבסהה ךלהמב םיליגרתב ארוקל

 תואחסונו םינותנ - בלושמ חול 41

 :ליכמה סוטול ןויליגב שמתשנ םיבר םימושייב

 .תודומעל תורתוכ

 .תורושל תורתוכ

 .הרישי הדלקה ידי לע םינכדועמ וא/ו םיטלקנה םינותנ
 = ₪ ₪ ₪ .תוינתהו םיכיראת ,םיעצוממ ,םימוכס ןוגכ תונוש תואחסונ

 ותוא ףלושו /?8 י"ע ותומלשב שמתשמה ללכ ךרדב רמוש הזה ןויליגה תא
 ./?5 י"ע

 תא םיבינמש םיבצמל דע ןויליגה תא תואחסונה "תוסימעמ" תובורק םיתעל
 הנבמ ןיב םילדבהל םימדוקה םיקרפב ונסחייתה רבכ .םפמסעע +ג11 העדוהה
 .רוגס חול הנבמ ןיבל חותפ חול

 :1 רפסמ חולב ומכ ,חותפ חול הנבמב ויהי הז קרפב תואמגודה לכ



 1 רפסמ חול

 עוציב תמועל ןונכת - יביצקת ףיעס יפל תויושרה יביצקת

 ףדוע +  הגירח - ... ןונכתמ %-ב עוציב תוחפ ןונכת : % +

 ח"ש יפלאב תויושרה יביצקת ביצקתמ הגירח *

 ב ףיעס א ףיעס כ"הס
 בבבבבבבבבםםםבבבבב םבבטבבבבפפפ5בםםםם5 םםבפבמטאאפבבצבבשש םפמ

 % +  עוציב ןונכת % 5 עוציב ןונכת ל + עוציב ןונכת גוס םש
 םשפפפתושששפ= םאששש שמסמש םםפפש םשםשש םשפשפב םםשפע שבטבמסב םפשש םשששששששפפפש

 5 .8 623 578 -13.2 | 873 771 ממ דג ינב *
 2.1 .0- 1123 18 6.1 15484 1635 אמ םינג

 0-7 10 12 -6 55 35 -0 55 47 ממ רמת +

 2.6 .3 6789 5789 -16.1 8962 7719 אמ | הניפ ןבא *

 5 .7 750 779 %.7  962 1039 ממ רוד

 שאו הנכמב הרימש 41

 ,הדלקה ידי לע יונישל םינתינש םיוותה םישגדומ 1 רפסמ חולבש אמגודב

 השעמלש הלגמ חולב ףוטח טבמ .תואוושמ יד: לע םיקפומ ראשה לכ

 תא רומשל ךרוצ ןיא .ירמגל תוהז הנותנ הדומעב תורושה לכב תואוושמה

 םינותנב קסידה תא הסימעמ וזכ הרימשש ןויכמ ,תואחסונה לכ םע צבוקה

 בוקה תפילש ןמזב תיתועמשמ הטאהל תמרוג םג איה .םירתוימ םיכרעו

 .דחא ש<1 צבוקב להנל רשפאש םינותנה תומכ תא הניטקמו

 :וז היעב לע רבגתהל םיכרד רפסמ

 .הדומע לכב הנושארה החסונה תא קר רומש 1

 .חולל צוחמ - הדומע לכב הנושארה החסונה תא קר רומש .2

 .ורקמ טפשמ ךותב - הדומע לכב הנושארה החסונה תא קר רומש 3

 .\0 ורקמ תקסיפ ידי לע תואחסונה וקתעוי ,ןויל*גה תפילש םע

 םימוחת תורדגה הלעמלש חולל ףיסונ וז הטישב .היינשה הטישה תא םיגדנ

 .אבה םישרתב הארנש יפכ



 1 רפסמ חול

 עוציב תמועל ןונכת - יביצקת ףיעס יפל תויושרה יביצקת

 ףדוע + | הגירח - ... ןונכתמ %-ב עוציב תוחפ ןונכת : 4 +

 ח"ש יפלאב תויושרה יביצקת ביצקתמ הגירה *

 ב ףיעס א ףיעס כ"הס תושר

 א +  עוציב ןונכת % + עוציב ןונכת % + עוציב ןונכת גוס םש

 250 3 623 8 ממ דג ינב
 4821 1 1123 1 אמ םינג
 10 12 5 35 ממ רמת
 2173 0 6789 9 אמ | הניפ ןבא
 212 0 7509 9 ממ רוד

2% 3 2 211 

 שרפהה תא קיפמו 8 הדומעב וז אמגודב אצמנ ,2כ8%81 ,ןושארה םוחתה

 .ב יביצקת ףיעס יבגל תושר לכל עוציבה ןיבל ןונכתה ןיב םיזוחאב

 :תואבה תולועפה תא עצבנ

 יטירפת רוזיא לש הנושארה הרושב והשלכ קיר אתב ןמסה תא ביצנ .1
 /2תס101ת6177 עצבנו תודוקפה

 כ8%81 לש הנושארה הרושב ןמסה תא ביצנ .2

 :האולמב האוושמה תא בותכנ 3

 ,עוציבהו ןונכתה ןיב םיזוחאב לדבהה
 (510-610) 0 <--- ב ףיעס

 /6711ם617 עצב) .4

 /ע67 עצב) 5

 ןיב םיזוחאב שרפהה תא קיפמו 2 הדומעב אצמנ ,28682 ,ינשה םוחתה

 .א יביצקת ףיעס יבגל תושר לכל עוציבה ןיבל ןונכתה
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 :תואבה תולועפה תא ךכ םשל עצבנ

1 

.5 

 תודוקפה יטירפת רוזיא לש הינשה הרושב קיר אתב ןמסה תא ביצנ

 /2תס1ת6277 עצבנו 161 ל תחתמ דימ

 8682 לש הנושארה הרושב ןמסה תא ביצנ

 :האולמב האוושמה תא בותכנ

 ,עוציבהו ןונכתה ןיב םיזוחאב לדבהה
 (610-210) 0 <--- א ףיעס

 /0711₪627 עצבנ

 /ע67 עצבנ

 1 הדומעב .6 ,41 ,1 :תודומע שולש ינפ לע ערתשמ ,28%83 ,ישילשה םוחתה
 ;םייביצקתה םיפיעסה לכל ח"שב ןונכתה כ"הס תא הקיפמה האוושמ הבותכ
 םהינב שרפהה - ₪6 הדומעבו םיפיעסה לכל עוציב כ"הס ונשי - 8 הדומעב
 .כ6ַּףּב-ב הרוש לכב תואוושמ שולש שי ,רמולכ .םיזוחאב

 :תואבה תולועפה תא עצבנ
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 יטלרפת רוזי לש תישילשה הרושב קיר אתב ןמסה תא ביצנ 1
 /עתס11ם637 7 עצבנו ,162-ל תחתמ ,תודוקפה

 6 הדומעב ,28%83 לש הנושארה הרושב ןמסה תא ביצנ

 :האולמב האוושמה תא בותכנ

 ,עוציבהו ןונכתה ןיב םיזוחאב שרפהה
 (ת10-110) 0 2 כ"הס

 האוושמה תא בותכנו 8 לא ,הנימי תחא הדומע ןמסה תא זיזנ

 :םיפיעסה לכל עוציב ,ח"שב כ"הס רובע

6 (610. 010) 05 

 האוושמה תא בותכנו 1 לא ,הנימי תחא הדומע ןמסה תא זיזנ

 :םיפיעסה לכל ןונכת ,ח"שב כ"הס

 5וגם (610.210) <- כ

 :עצבנו 28%83 לש הנוילעה תילאמשה הניפל ןמסה תא ריזחנ
7+ [2 0+0/ 

 /6+ע 7]2 עצבנ

 /עתס1 163 +6ת7]2()6 עצבנ ,ףוסבלו



 האוושמה .תושרה ביצקתמ הגירח ןויצל "*י קיפמ ,28%8% ,יעיברה םוחתה

 :ביצקתהמ הגירח שישכ * הריזחמ

---> 
("", "%",817)8

10%0 

 .סט4א-ב תלעפומ האוושמה

 .תומדוקה תואוושמה תשולש רובע ונעציבש יפכ 11ת8684 להונ עצבנ

 הנגה איה ןויליגה לש תונושארה תורושב ולא תואוושמ תרימשל הביסה

 ןויליגב םיחטשמ תזזה בקע תואוושמב םישוביש עונמל רשפא ךכ .ןהילע

 .םירחא םיינבמ םייוניש וא/ו

 :אבה טפשמה תא \0 ורקמה תקסיפב לולכנ וישכע

 / ש4/ 013ה61 086817 /614ה62786827 /6138637286837 /28684-61306%- שמ

 להונכ לולכל שי  ,תואחסונו םינותנ םיליכמה ,םיברועמ תוחולב :הרעה

 יד: לע הקיחמ ינפמ תואחסונה לע ןגהל ידכ /ששס6 תא ינקית

 .ןהילע הדלקה

 :אבה טפשמה תא ליכת ש<1 הנבמב חולה תרימשל ורקמה תקסיפ

 / שס ( 01% ע018()8%81ת% 8]0()28%82ת% 28683] (518מ% 28688) 7

 רשפאמו רמשנש בוקה לדוג תא תיתועמשמ הרוצב ןיטקמ רבסוהש להונה

 לנפל וב לולכל רשפאש תואוושמ וא/ו תומושרה רפסמב תיתועמשמ הלדגה

 .םסמסמע ?ש11 תערתה

 תא תוארל םיצורשכ וא ,חודה תספדה ינפל שממ תשרדנ תואוושמה תקופת

 תקופת תא רציימש ורקמה טפשמ תא  ,ןכל .ךסמה לע תיפוסה האצותה

 ./עט להונ תפסותבו ,הל םיקוקז רשאכ קר ליעפ) תואוושמה

 / ומס / 011061 7286817 / טעה 6817285817 /01.1862708%827 /2טפ8682708682-

 / 1106378683" /עטפ837<8 286837 /61064 7286807 / עטה 7/6

 רפבסמ תא יתועמשמ ןפואב הלידגמ תואוושמ רצות תקפהב /עט להונ תלעפה

 .ןורכיז תלבגמ תרגסמב ןויליגב ליעפהל רשפאש תואוושמה

 להונה תא עצבל רשפא .םוחת רחא םוחת תואוושמ תקפהל להונ התע ונדמל

 לגשל םוחתה תא קלחנ ,ןורקיעב .הטמל הלעמלמ ,ןותנ םוחת ךותב הזה

 קלחה לא תואוושמה תא הליחת קיתענ .ראשה לכו ןוילעה וקלח ,םיקלח

 שי ./עט עצבנו לנשה קלחה לא ןתוא קיתענ ךכ רחא ./שט עצבנו ןוילעה

 .ןהמ תחא םיגדנ .וז הלועפ עצבל תובר םיכרד
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 יד: לע ונרדגהש םידלקומ םינותנ לש תורוש ףצר ובו חול שיש חינ)

 תכשמנש הרוש תויהל הכירצ תאזכ םינותנ תרוש לכ לומש חיננ םג ,12

 םשב ונרדגה תואוושמה םוחת תא .הדומע לכב האוושמ ,תודומע שמח ינפ לע
 .11ת61 להונ ,םדוק ונדמלש יפכ ,ונעציבו 1

 :היהת תשקובמה הקופתה תא בינתש ורקמה תקסיפ

 +ש0ט245817/6001]0ת6(.617 6פ288582(065) /7/2)2עט28%681728%0817+6ם6(]6 2)
 /001ת6(.617ת1(]31(])2()6 17

 :ילסרבינואה תורישה טפשמ אוה 31 רשאכ
 +6מ6]+8 6(]2ם6] (ט) (ת60טעם)

 "רמגי* ןורכיזה"ו קיפס* אל אוה םגש ןכתיי ,הז להונב גהננ םא םג

 :היעבה תא רתופ רצק יוסינ םיבר םירקמב .ועצבתה תולועפה לכש נפל

 תא ליעפהל היה: רשפאש ידכ /עט עצבל ךירצ םיבלש המכב םיקדוב

 רפסמב תאז םיעצבמ ךכ רחא .ןותנה ןורכיזה תרגסמב ןלוכ תואוושמה

 לע :םיבלש השולשב תאז עצבל קיפסמ (דימת אל ךא) ללכ ךרדב .םיבלש

 המ לכ לעו רתונש יצחה ךותמ ןושארה יצחה לע ,תורושה לש ןושארה יצחה

 .ראשנש

 לדוגבו ןויל*גה לדוגב ,רבד לש ופוסב ,לבגומ הז להונ םג ,םלוא

 םיקהל שי ,םינותנ לש תיפוס ןיא תומכ לע םידוב'ע עצבל ידכ .ןורכיזה

 .5 קרפבש תונורקעהו םילהונה יפ לע םושייה תא

 501! הנכמכ הרימש 2

 .תונורתי רפסמ 45011 הנבמב םיצבק תרימשל

 .הנכות קיזחמה ףבוק לאכ סוטול ןויליג לא סחייתהל רשפא םיוסמ ןבומב

 :הנכות רידגנ ןוידה ךשמה ךרוצל

 ."םינותנל טרפ ₪%1 ןויליגב שיש המ לכ"

 ליעיו יטקפמוק ורקמ תואקסיפ ךרעמ איה 1םטע8-א8סעס לש הנבמב הנכות

 בר רפסמ עצבל רשפא) דואמ ןטק ללכ ךרדב היה* התוא קיזחמש צבוקהו

 םיבר םימושייב .(10-15 %ט קיזחמש 1ת%5ע8-א8סעס ב תולטמ לש רתויב

 .תיטמוטוא םליעפהלו 1ת628-/8620 יצבוק רפסמ ןיב תולטמ קלחל רשפא

 בוקה /?22.0%17  עצבתמ ויעוציב תא םייסמ 1.ש%א1  <בוקשכ ,ונייהד

 תרצונ ךכ .ותניעט םע דימ לועפל ליחתמ ךכיפלו \6 ורקמ ליכמ ףלשנש

 ןכות יצבוק תכרעמ בלשל רשפא תאזכ תרשרשב .סוטול יצבוק לש תרשרש

 .בשחמהו םדאה ןיב היצקארטניאל (1 רפסמ קרפ האר) םינינע

 ריהמ ולוכ םושייה 25011 הנבמב םינותנה םירמשנ הזכ ךךרעמב רשאכ

 דוביעל ,הפילשל םינותנה לכ לא השיג שי 1ת%28-080ע0 לכל .ליעיו

 תרשרשב הלעפהל תולטמה תקולח .םיריהמו םינטק הנכותה יצבוקו הרימשלו
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 ךותב .םירחא הנכות יקלח שבשל ילב הנכותב םייוניש עוציב תרשפאמ

 תזורחמה תויצקנופו טירפתה תודוקפ לש ורקמב בולישה ןתונ ומצע צבוקה

 .תולטמ לש ןווגמ רחבמב הריהמ הלעפה

 - ןויליגב 45011 בוליש לש דבלב ינויליג ךותה לוהינל סחייתנ הז קרפב

 ./?1-ו /2+ להונב רקיעבו

 אוה שורדה לכ .ידמל םיטושפ 459011 יצבוקמ הפילשהו הרימשה ילהונ

 וישכע האריש ,1 רפסמ חולב םיפסונ (תוצירטמ) םיחטשמ השולש תרדגה

 :ךכ (הפילש סרטב)

 1 רפסמ חול

 עוציב תמועל ןונכת - יביצקת ףיעס יפל תויושרה יביצקת

 ףדוע + הגירה - ... ןונכתמ %-ב עוציב תוחפ ןונכת : % =

 ח"ש יפלאב תויושרה יביצקת ביצקתמ הגירח *
 םששפ ₪-

 ב ףיעס א ףיעס 8 תושרה
 ב22 ב2 םםםבםם222ב5 םבםבבבמפבבפפבפבב

 % +  עוציב ןונכת % < עוציב ןונכת % + עוציב ןונכת גוס םש
 םםפ םבשבפ םםבבפב םםםבב םשצפפ םמבפש ששב םםפטשפטשפשפב

181 

 :;האבה ורקמה תקסיפ תא בותכנ םסינותנה תרימשל

 /806+006מ 7116861 ,ש]
+61086[ 

 /29%1686] (2116%8261 תת ת1ת61 סט
 +סססמ 211688862 ,ש]

+61056[ 
 /686(22%] (2116%8₪62) תעקע1ת62 סתתסטסש

 +סססת 7116/8863 ,₪]
+61056[ 

 /9א(656) (ע116%8₪63] 7 ל סשתסונסש018(0ת% 818ת7]%1

 +ם016]

 הז להונ .דחא ףבוקב םירמשג אל םינותנהש הדבועה תטלוב וז הקסיפב

 .הז קרפ לש וכשמהב ילנויצקנופ רודימב ןוידה תארקל ונתוא ןיכמ
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 :ורקמה תקסיפ תא בותכנ םינותנה תא ףולשל ידכ

 שב
 +₪060) קע1ת%617 /91ם%א(656) (ת116%א8₪61] 7
 +ש060) קע1ת%27 /?1תא(686) (ת116%862] 7

 +ש060) קע1ת%37 /686(215%] (ת116א8₪63] 7 ּ . /

 שס / 0.1617 [ 18085817 / 015627 286827 /61.1ת637 28683"

 /0(9800ו1%]

 .תודוקפ טירפת י"ע ןויליגה תא ליעפנ ,3 קרפב ונדמלש יפכו

 ילנויצקנופ רודימ .2

 תעצבמש תימונוטוא תכרעמ ,תינמז-וב ,אוה סוטול שמתשמ לכש רמאל רשפא

 תכרעמכ שמתשמה לא ןאכ סחייתנ .לע-תכרעמ לש תכרעמ-תתו תונוש תולטמ

 םילולכמ לע תונוש תולועפ עצבל שרדנ אוה ונלש אמגודבו .תימונוטוא

 :תיסחי טושפ הנבמ םע םינותנ ךרעמ ךותמ

 [1,2,...,א] א רפסמ יביצקת ףיעס .1

 יביצקת סוטטס .2

 ןונפת 1

 עוציב .2

 תוימוקמ תו*ושר .3

 הנותנ המישר יפל

 תרימש .שמתשמה יכרצל המאתהב םירודמב ןגראל רשפא הזה עדימה לכ תא

 ןותנ לע לועפל ךירצ רשאכ יכ ,ילמינימ רודימ תנתונ 1 \בוקב םינותנ

 תחא תבותכב אצמנ לכה ,םינותנה ללכ ךותמ לולכמ לע וא ,אוהש לכ

 45011 הנבמב םינותנה תרימש .דבלב דחא 1 \בוק ךרד הניה תושיגנהו

 .ילנויצקנופה רודימה ךילהת לש ותליחת איה

 .ירלודומ הנבמב םינות) תרימש עצבתת ילנויצקנופ םינות) רודימב

 תיזחת יפלו יחכונה ןמזב שמתשמה יכרוצ יפ לע ורדגו* ם*נותנ תוצירטמ

 לכו תחא םינותנ תדומע איה רתויב הנטקה עדימה תדיח* םא דיתעב םיכרצה

 ילמינימ .רודימ יזא  ,תרחא תימוקמ תושרל תסחייתמ וז הדומעב הרוש

 ילמיסקמ רודימ .תחא תבותכב םירמשנ חולב םינותנה לכ רשאכ םילבקמ

 רודימ .(45011 +בוק) תדרפנ תבותכב הדומע לכ רומשנ רשאכ היהי

 שומישה יכרוצ יפל תובותכב עדימה תא םיקלחמ רשאכ םילבקמ ילמיטפוא

 .45011 יצבוקב רומש םינותנ תוצירטמ ךרעמ חיננ המגדה םשל .וב
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 סוטול ןויליגב חולה הנבמ

 א ףיעס
 םבםםםפשבצשאבטבשטשבפשכששב

 ל 5 עוציב ןונכת
 םבםצששששמ םטפפפפפפש

 .(א דעו 1-ב לחה) יביצקתה ףיעסה תא למסמ ינשה סקדניאהו (עוציב=2 ,ןונכת=1) יביצקתה סוטטסה תא למסמ לאמשמ ןושארה סקדניאה .םיסקדניא ינשמו ץענמ<% הלמהמ בכרומ םוחתה םש רשאכ ,הלשמ םוחת םשב תרדגומ םינותנ תדומע לכ .ךרוצה יפכ םייביצקת םיפיעס וב ףיסוהל רשפאש ךכ ןגרואמ חולה

 .ןויליגב הנבמה תא םאות הנבמב קסידב 450611 יצבוקב םינסחואמ וללה םינותנה

 6%8-786ע0-ל יופימ

 6:\תפת\ופ 2858\7 1\א .תפת :ףבוקה םש

 0:\תפת\5 7\ 5020106\ תו 1

₪5 7 

 858 1\ . 45011-ב םינותנ פ

 858 2\ % ... 45011-ב םינותנ 6% 7-7
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 1ת%28-1362ע0-ב תבותכ

 עע1ט61 6:\

 191 תפת\₪5 7\
 5טספ11 2858 |

 ק1161 +"\"אאא1

 אא1 <--- 1610 811806 1 :ביצקתה ףיעסה רפסמ
 אב <--- 1626 8118ת66 18061 (2 וא 1) םינותנה סוטטס

 םאס1 .תהת(266מעת]
 ק116א8₪61 +22106100121 נץ ------1

 לבקנ "'ב ףיעסב |ןונכת ינותנ" רובע א1=₪₪1  -ו  אא2=1  רשאכ

 :ע61)116%8-ב

 0:\תהמ\₪פ 2868\7 2.38\1ת(26סטעת]

 םייביצקת םיפיעס א לש םינותנה תרימשל ורקמ תקסיפ בותכ |:ליגרת
 תויצקנופ םה *%1-ו אא1 וב רשאו +?ס0 ... ] ידי לע לעפומה
 .((+*ס0ש ... ] לש תומיעפה הנומ) 6ס0טת6621 לש

 .1161 להונ הב בלשו םינותנה תפילשל ל"נכ ורקמ תקסיפ בותכ

 תיביטרגטניא תכרעמ .3

 ישמתשמ ןיב תילמיטפוא תולטמ תקולח רשפאמ ילנויצקנופ םינותנ רודימ

 ךותו .דחא שמתשמ לא תולטמ תצבקה םג ןמז ותואבו ,תכרעמב םינוש סוטול

 .םינוש םיצבקב תונוש תואשרה םינוש םישמתשמל קינעהל רשפא ךכ ידכ

 האשרה וא ,דבלב ןוכדעל האשרה ,דבלב האירקל האשרה קינעהל ןתינ ,לשמל

 תקולחו רגאמב םינותנ לש העובק המירז תרשפאתמ ךכ .הביתכו האירקל

 .תכרעמב םידבועה ידי לע םנוכדעו םינותנה תטילקב הליעי הדובע

 ,םינותנה תא טלוקש הז םג תויהל בייח ונניא תוטלחהה לבקמ ךכמ האצותכ
 אוה רשאכ תכרעמה לכב האירק תויוכז ול שיש ןויכמ .ךכב ונוצר םא אלא
 וא ,ךסמה לע ועיפויו יתימא ןמזב םינכדועמ ו*יה* םה  ,םינותנ שקבי

 .רתויב הבר תוריהמב ,תספדמה

 הימונוטואה תא ללוש םינותנ לש ילנויצקנופה רודימה יכ ,הארנ הרואכל
 אבה םישרתה .רבדה אוה ךכ אל ךא ,םירחאב ותולת יא תאו שמתשמה לש
 תונורתימ תונהיל רשפא ,סוטול יד: לע תטלשנה הביבסב ,דציכ םיגדמ
 המ ,תורחא םילמב ,וא .תיברימ הימונוטוא לע הרימש םע דחי תכרעמה
 .תיביטרגטניא תכרעמ - ךשמהב הנכנש
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 תיביטרגטניא תכרעמ

 ןונכת *נותנ

 1,..,א םיפיעס

 תואוושה

 יללכ רגאמ עוציב תמועל .ןונכת

 1,..,א םיפיעס

 עוציב ינותנ

 1,..,א םיפיעס

 יטרפ רגאמ

 םידוביע

 םידחוימ

 שומישל הקינכטה תא םיגדמו 1 חול לש הנבמל סחייתמ אבה 1₪%28-08620-ה

 לע תוססובמ ןלוכ ורקמה תואקסיפ .יטמוטוא ןפואב תיביטרגטניא תכרעמב

 .םימדוקה םיקרפב דמלנש רמוח

 רגאמה ןיב הריחב ליעפמל ןתונ ףסונ טירפת לא ףעתסמה תודוקפ טירפת

 תרימשו תפילשב תיטמוטוא הטילש ,תע התואבו ,יללכה רגאמה ןיבל יטרפה

 .םינותנ



 0םט1 1 רומש 3 אצ 5 .ךסמ 7 ףולש

 (טעהתסה 2 1) (סתהתסה \₪ם) (פעהתסה \ם) (₪0תט6811 6תט2] (סעהתסת \2)

 6תט2 1 יללכה רגאמהמ 2 םידחוימ םידוביע

 (סעפתסב 2 2] (סעתסת 2 3)

 \2 (₪6מט6811 %6תט0016(]1)
 \ם (73] /?5%6תו" (6ט16)

 \ס +73] /שש018(00ת% א%11) (018תא 818ת%1) 7 (תסמ6] (2060] אא17 17

 +78) (ףטצט]
 \8 /9806/ש0016(60]

 2 1 (73) /טפס6(א92 6 191 ,"פ683\") 7 /011ת617א086817" 7

 (סקסח 21168861 ,ש]
[61096+ 

 /29א(6506) (2116%8261) עעתת1ת61 0
 (סכסת 711688862 ,ש]

[01086) 
 /2א(656) (ת116א8₪62) .תתקע1ת018(62700000080ת% א28%681) 78(7] (ף016)

 2/2 /(73) /ישפ8(ס18ת% 818ת1) (166 ₪121 ,"04+82\"] " (8060] ע1ה617 /216א(680)
 (2116א8₪61) 7( ש060) תע1ה627 /210%א(650) (2116א8862) 7 (ש060] 37 /216א(656]

 (ק116א7/0806/601)8263ה627 280817 /2עטכ8681 1728681 17/2008%81 27
 86ב 27/2ט288ס1ַ 3728681 37/2ע018(12086817תא אא018()11תא 818תא2]"

 +תסמ6] (28581]8050 1 1] /9991058117 /ש78(606) (ףט10)
 2 3 (73) /שש018(06ת% 818ה%1) ([(% 151 ,"2ה683\")"(ש060) תע1ה%+686(7/215%)
 (2+16%8861) 7 (ש050) תע1ח627 /656(215%) (2116א8862) 7 ( 806037 /680(216%)

 (2116א7)8₪63 /ש806/011ת627 285817 /2ט08681 1728681 17/עטתְגְסגנ 7
 2868 27/20ט28081 1 37 /21228%5817 (18ת% 3%11] (ם18תא- 818תַא2] 7

 (םסמס) (ש28681)050 1/0(37) /2291068117 /ש78(806) (601%)
 א2 1 (1 אא11 ,5ש7]101 /שפס784(6) (56601) (ףוג6]

 +2600עם)
 73 (28ת610/% 61682) (ש1מ6005011) ( 2286011 ) ( 6 עת ]

 784 8( ת61סמ) (ש1ת60₪50ת) (+8260ח) ( 6 סטפת]
 86601 860 0660()2 1)(כ660 2)(מ66ק 56(]1לטעת]

 ק116א8261 +"3\:6הת\05 100₪"801218"\7 1.38ת(26ס00עת)" ב ,א םיפיעס - ןונכת
 ק116א8262 +"3\:6תהת\05 821"\7ע106₪"18 2.38ת(ע600עת)" ב ,א םיפיעס - ןונכת
 ק116א863 6:\תפמ\05 28681\7\א8מ65 1.38ת(ע6סנעת] תויושרה תומש

 םסנג1

 56101 ? רומשל המ

 תא רותפל למומ הליחת לבא .הז 1ת%ע8-/8600 לש יופימה רבסוי ךשמהב
 .םיאבה םיליגרתה



 .דבלב דחא לדבה שי 2 3 הקסיפ ןיבל 2 2 הקסיפ ןיב .1 | :ליגרת
 ?לדבהה והמ -

 ?לדבהל הביסה יהמ -
 .תחא הקסיפל וללה תואקסיפה יתש תא םצמצ -

 .6%68-88620-ל *ופימה תא רזחש .2

 .וב םימוחתה תרדגה תאו חולה הנבמ תא הארמ אבה םישרתה 3

 .המושרה תואוושמ יתש תא בותכ

 .1.162-ו 1.1ת61-בו חולב תואוושמה תא םלשה .4

 .תולועפה רדס תמישר תא ןכה .5

 .וסתוג2-ו 61 תמקה חול ןכה .6

 .םיצבקה תשולשמ דחא לכל המושר הנבמ ספוט ןכה .7

 1 רפסמ חול

 עוציב תמועל ןונכת - יביצקת ףיעס יפל תויושרה יביצקת

 אא1
 ףדוע + הגירח - ... ןונכתמ %-ב עוציב תוחפ ןונכת : % +

 ח"ש יפלאב תויושרה יביצקת ביצקתמ הגירח *
 בםבםבבבבבבבטבבבבבבבבבבבבטבטבבבבבבבבבבבבבבפבשבפבפפבטפשש

 ב ףיעס א ףיעס כ"הס תושרה
 םםבבפבבבבבבטבבבבכ םבבבבבטבבבבבבשבבב םכטבבבבבבבבפבפבבב םבבבבבבבבבטפבבבש

 א <  עוציב ןונכת % < עוציב ןונכת % +  עוציב ןונכת גוס םש
 בםבבב םבבבב םבבבפש םבבבב םבבפב םבבפב םבבבב םבפבב בבפשב םפכ םבבבבבפבפבבפב

 אא1

 ב ב צנ



 :םיאבה םימוחתה םירדגומ חולל ןימימ

 תטבאמ רודימ .4

 רבד חטבאל םישגינשכ .ךרע שי ,ןוגראה לש םירחא םיבאשמל ומכ ,םינותנל
 רשפא .ךרע רבד ותוא ןדבוא לש ריחמל םאתהב החטבא ךרעמ םימיקמ ךרע
 חירבו לוענמ ירחאמ םרמשל רשפא | ,"ןורזמל תחתמ" םינותנ איבחהל
 .םביבס הקעזא תוכרעמו םירמוש ביצהל רשפאו (ק889ש0ע6 - חתפמ תלמ)

 רודימה ,השעמל .רודימ יד* לע איה םינות) תחטבאל תפסונ ךרד
 רשפא םיצבקה תא .עדימ תחטבאב ןושאר בלש אוה יברימה ילנויצקנופה
 תאצמנ הדומע לכש ןויכמ .םיטקסיד לעו קסידב םינוש תומוקמב רזפל
 םתוא םיצבקמש דע אלא ,םינותנל תועמשמ ןיא תורתוכ אלל דרפנ צבוקב
 .ליעפמה ןויליגה לא

 .עדימה רגאמ חונעפל חתפמל ליעפמה ןויליגה ךפוה ךכ

 לע שפחנ .התוא חוכשל רשפא יכ ,הלקת לוחל הלוכי חתפמה תלמ םע הדובעב
 .ןויללגה לש תיקוח אל הלעפה ינפמ החטבאל תוטושפו תופסונ םיכרד ןכ

 %בוק םיקנ .םימיוסמ "הלעפה ישרומ"ל םינותנ תאירק תויוכז שיש רמאנ
 :טפשמ תא .וללה םישרומה לש תוהזה תודועת ירפסמ ויה: ובש 011
 םע התפמ תלמ תחת ₪15 ץבוקב רומשנ ליעפמה ןויליגה לש ורקמה
 .דבלב תנכתמל הסינכ תאשרה

 :ןמקלדכ היהי ליעפמה ןויליגל הסינכה לש תולועפה רדס

 :\0 ורקמב

 .ןויליגה תלעפה לש העשהו ךיראתה תא 1 \בוקל בותכ .1
 .תוהז תדועת רפסמ שורד .2
 .הלעפה ישרומ תמישרב םייק רפסמהש קודב 5
 .ןויללגה תלעפה לש העשהו ךיראתה דיל רפסמה תא םושר .4
 .השרומ ותואל רדגומה יפל תויוכז ןת - הלעפה השרומ םא 5
 .הקעזא תולועפ עצב - השרומ ונניא םא .6
 .בוקהמ האיצ* תעשו ךיראת בותכ 7



 ורקמה .הלעפה ישרומ תמישר ידי לע עדימ תחטבאל להונ גיצמ אבה ורקמה
 ,לוכ: ארוקהו רבכ ורבסוה ויביכרמ לכש ןויכמ ,םירבסה לכ אלל בתכיי
 .ישוק אלל 1מ628-8062ע0-ו 1608-8620 םיקהל ,ליגרתכ

 תלעות קיפי ןיינועמה ארוקה .םיבר םירופיש הז ורקמב עצבל ןתינ
 .ןעוציבמו רופישה תויורשפא חותינמ

 אסתט1 | 1 רומש 3 אצ 5 ךסמ 7 ףולש

 (סעהתסמ 2 1) (סעהתסה \₪] (סעהתסתב \פ) (סעהתסה 2 2]

 \2 +₪6תט0811 116תט1] (001%]
 \ם +73] /95%6תונ" (6ש16)

 \ס +73) /אשס018(6ת% אא11) (018ת% 7)28%81 /28,0708%817(ת0₪6)
 +8050] 286817 /שס /ע110%8117 (74] (ף016)

 \8 /שש06 /60(וג16]
 2.1 +9806/]73(א2 2()1 20/)3 1% 121 ,"כ8683\"]"

 +ס0ססת 116861 ,ש]
[61096+ 

 /29א+656] (2116%8מ261) תקעע1ת61 סמו
 +סקסת ע116%א8₪62 ,)

[01086) 
 /22%א(686) (ת116%862) עעקע1ת%27 סת

 +סקסת ע116%8מ63 ,)
[61096+ 

 /9א+656) (2116א8ת63) " תעכ+ת63 סו
 +166 ת1ת08600",1\")"+סקסה /116אםה67 ,ט]

[61086+ 
 /1א+686) (2116%88268) תקע1ת64 סמטת

 +סקסת ע116%8מ65 ,ט]
[61086+ 

 /29א(686) (ת116א8מ6ל ] תעתתפ1ת6ל סמסטש
 +ס0ק0מ 11688066 ,ש]

[61086+ 
 /+%(680) (11688₪66 ) " תק מ1ת667 סמחסטסַשָף/ 5 ,17

 /ש78(06] (6016)
 2/2 2(]2/3(]173/%) /018(9806ת6 2011) (166 0121 ,"28693\") -

 +000] קע1תש17 /?1תא(656) (2116%8₪61) 7 (2060] ק218%27 /?1הא(650]
 (ת116%8₪62) 7 (₪0%0) קע1ת637 /91תא(050] (ת116%863] 7

 6% סצפ1 ,"פ8<8ה \ ") " (םסס0) קע1ת647 /21ם%א(680) (08)2110%8] 7
 +₪0%0] קע1תשפ" /?1הא(656] (2116%8₪69 ) " (תסמ6) [20%0] 1ח657

 / טפט 068117 / עפ ,07 286817 /26 ,077058117 (8060] 77 /680(2150)
 ( 116867 ] 7 / 0110667 286867 / עט 6867285867 / 21080867

 (ט18תא ד הת7] 7 /שסס (תסמ6) (ש0ט0] 221ת78(%17) (ף016]
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 2 3 (סקסת ?116א8268,ם](סק6ה 11608868 ,ש)
(0 560005) 

 (20861ת 86868)
(0 56%5005) 

 (שת166 65%21ת6(8ת06,84)]
[61056) 

 (16% 36868 ,60810ט7))86868(6
 [5660עת]

 2 1 ופש51 ,א229) 7 (ש0%60) 818ת%97 /+656(6%)
60108%6897622977/ 7 (2116%869) 

 (1/ 66611ק01ה60"(665ה56ח68") =א229) (656) 018(0ת% מ18ת%9) (תסמס) (8060) 086817 / סל /9808 78 ) (6סופת)

 ף(סקסח 7116א8610,8)(סק6ה 7116א8₪610,ש)

 (9ת1861ת +"16= "8א2298" ך16= "885%ע1ת6(8חסש ,4))
(01056) 

 (ם18תא 818ת%9) (תסמש ) (ש060) 28681" 6

 1166 אא11 ,581028א229) 7 (78) (86602) [(1% 6חסש+0,0,5(66186)]
 (פעמתסהת \מ)

 א2 1 (1: 3% אא11 ,ו8ש101] 7 /78(806) (86601) (ףט16)
 (ע660פח)

 73 (סהתס10[ץ 01080) (ש1ת006501/) ( 8260 1/) (ת6 סט ת)
 78 (קפתס1סת ) (י1ח40₪50ח) ( "תפמססה ) ( 66 טפח )

 229 א1

9 
8 

 86601 (0660 2)(ם660 1)(פ660 2)(ס66ק 1)(פ6%טעח)
 86002 866(01615(620068%ק1,16) ,8)12"(ע60טעת)"

 ת116א801 +"6:\תהת\09 1"221218"\7 1.3ת8ת(260טפת)" א ףיעס

 ק110א8201 +"3\:6בת\אפ 1"801218"\7 2.ת8ת(56פטעמ)" ב ףיעס

 עג16א8ה63 +"6:\תהת\אפ 1"821218"\7 3.תפת(26%6טפת)" ג ףיעס

 ק116אהש0% +"6:\תבת\א5 1"801218"\7 0.ההת(ם66טפת)" ד ףיעס

 5 +"6:\ההת\אפ 1"821218"\7 5.תהת(ע6טטפת)" ה ףיעס

 ע116א8₪66 0:\ה8ת\₪5 1\28680\7 6.88ת(ע66טפת) םכ"הס

 117 0:\תהת\א5 28581\7\א8מ65 1.ההת(ע66טעת] תויושרה תומש

 18 0:\תםת\אפ 28681\7\א 1 .תפת(ע6סטעה) הנורחא הסינכ חוויד

 11688269 6:\ה8ת\אפ 28681\7\א 2.08ת(266טעת) הלעפה ישרומ תמישר

 ק116%882010 38\:6ת\₪5 28681\7\א 3.ה8ת[ע60טעת) לפנ תסינכ ןויסנ חוויד
1 

 1 ךלש תוהזה תדועת רפסמ ->
 56101 ? רומשל המ

 56102 הרקבה ז:כרמל העדוה החלשנ ,הלעפה השרומ אל...
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 סוטול ישמתשמל היינפ

 יע בישהלו ,סוטולב םיחמומה תואנדסב ףתתשהל םיארוקל עיצמ רבחמה

 .ףרוצמה ןולאשה

 סוטול ןויליג תלעפהב תיכיטרגטניא הכישח תנדס

 1ת%2ע%8020-8 -) 16%8 -1836 0

 מב 146 ימהרבא ןר :החנמ

 1ת%ע8-8802%0-ו 16%68-86ע0 - סוטולב םימדקתמל ורקמ :דומיל רפס

 .ימע-דוה תאצוה ,ימהרבא ןר :תאמ

 לכ תועש 6 תונב תויעובש תושיגפ עבראב דומיל תועש 24 | :סרוקה ךשמ

 .תחא

 ורקמה לכ םע םיטקסיד דימלת לכ לבקי סרוקה םויסב :דימלתל הכרע
 .ודמלנש

 סרוקב םידמלנה םיאשונה

 45011 <--> שא1 בולישו הדובע תוביבס לוהינ .1

 ;תונכש תונכות תלעפה ;תויופעתסהו /+5  םוקמב םיניינע ןכות תמקה
 היצמוטוא ;סוטול ימושי: תלעפה ינפל קסידה יופימ ;₪61%602-כ סוטולה
 /פ% תודוקפ ;1ת%628-8020-ב םיטנמוגראו תוירלודומ ;סוטולל הסינכה לש
 .5סע1ם₪ תויצקנופ ;2808 28256 ;45011 אבוקב הטילשל /?1-ו

 "תינויליג ךות" תוליעפב תיטמוטוא הטילש .2

 +ש6תט...] ורקמ י"ע תיטמוטוא הטילש ;1ת6סע8-86ע0 הנבמב ןויליג

 ליעפמ טפשמ ;25011-ב םינותנ ;םיטירפת ףע ;ורקמ תחת /ע1 בולישב
 ,ורקמב תויצקנופ ,םיבכרומ םיטנמוגראו |תוירלודומ |,תוריש טפשמו
 .תיטמוטוא הניעטו ורקמ תיירפס ;5₪ י"ע ורקמב טסקט



 קסידב תודדוב תומושרבו םידדוב םיוותב תיטמוטוא הטילש 3

 :ןויליגהמ תיטמוטוא הטילשו קסידה לע 45011-ב ידממ בר 6 2868 ;ןויליגה לא ותוא אבייל ילבמ יפוס ןיא 25011 ףבוק םע הדובע ;61ת66א םע (םט6...] בוליש ;(םירפסמו טסקט) םיברועמ םינותנמ 6 2868 הנבמב 85011 תמושר תקפה פה ;(+0ע...] ורקמה בולישב +סק6ת...] ורקמה י"ע קסידב הלעפה ;קסידב תומושרב ,המושרב ,ותב הטילש

 םירחבנ םיאשונו עדימ תחטבא ,םיצבק לוהינ .4

 .סוטול םושי: תקתעהמ הנגה ;הלעפה ישרומ תמישר ;הרקב זכרמל יטמוטוא חוויד ;חטבאמ רודימ ;ילנויצקנופ רודימ ;טנאג חול ;תויסרגר ;:8 סע ;קסידהמ םיכרע תפילשל 6ט1ססאטס ;ימניד ףרג תיינבל 6260686 ;יטירק ןותנ ןומיסל 619(א,"" ,"*") ;תרקובמ הדלקהל /שש םע /ע1 ;םינותנ תשקה תעב תואחסונ לע הנגה :דואמ םילודג םיצבק לועפתל תונורתפ



 םיקיתו סוטול ישמתשמל ןולאש

 180 ימהרבא ןר דובכל

 91042 םילשורי 4305 .ד.ת
 צ+וטבש םי2שורי 4000 .ד.ת
 02-6317686 :ןופלט

 :םיאבה םיאשונב ףסונ עדימב ןינועמ ינא

 :תיביטרגטניא הבישחל סרוקב םידמלנה םיאשונ .1

 3 רפסמ אשונ 2 רפסמ אשונ 1 רפסמ אשונ

 סרוקה לכ 4 רפסמ אשונ

 םיאשונב חותפ ןוידל ךתייחנהב םיתימע םע שגפמ :לוגע ןחלוש .2

 םיפתתשמה תא םיקיסעמש םיפטוש

 םימכחותמ |ןויליג ישמתשמ |ןיב חיש-ודל תפוקת םוסרפ :גולטמ 3

 ההובג המרב

 ןויליגה .תלעפהב םימדקתמ םיאשונב ןופלטב תולאש :ורקמל םח-וק .4

 ורקמ תביתכבו ינורטקלאה

 :ןייצ אנא ,םירחא םיאשונ .5

 :ררר-ה=- רוויר רב ו ו

 םיישיא םיטרפ

 :טרפ החפשמ :םש

 הדובע םוקמ

 הקלחמ/ףגא :דיקפת

 רפסמו בוחר :הדובעב תבותכ
 דוקימ בושי
 סקפ ןופלט

 רפסמו בוחר :תלבב

 דוקימ בושי

 סקפ ןופלט

 ?ריכמ תונכות הזיא

 ?ריכמ סוטול תואסריג הזיא

 ?סוטולב שמתשמ רבכ ןמז המכ

 ?וישכע שמתשמ הסריג וזיאב



 צר ר לב י ערר


